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DEZE WEEK:
Lokale VVD in de
uitverkoop
Goed geschoten
Mijmeringen
Buurtbeheer
Zijdelwaard en de
Oostvaardersplassen

KORT NIEUWS:

Hennepkwekerij
in woning
Uithoorn - Op donderdag 17
oktober om drie uur in de middag is een hennepkwekerij ontdekt in een woning, de tuin en
de schuur aan Korenbloem.
Agenten troffen twaalf planten
aan en diverse apparatuur. De
planten zijn vernietigd en de apparatuur is in beslag genomen.
Ook is een doos met henneptoppen (al geoogst) in beslag genomen. De verdachte is een 24 jarige man uit Aalsmeerderbrug.

ISUZU Uithoorn
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

Qua Kunst en
Ambacht 2013
zaterdag 26 oktober en
zondag 27 oktober
in De Kwakel,
van 12.00 - 17.00 uur.
www.kunstindekwakel.nl

Carwash actie
bij AVIA
Zijdelwaard!
H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 3

najaarsactie
donderdag 24, vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 oktober

Wijkcomités Amstelhoek en De Hoef willen gesprek met raadsleden

Knip in de Irenebrug? Uithoornse
wethouders niet erg ‘buurvriendelijk’
Regio - Al jaren wordt er gesproken over het afsluiten van de Irenebrug. Uithoorn wil van de drukte af
en nu de omlegging van de N201 na
ruim 50 jaar eindelijk een feit begint
te worden, gaat Uithoorn door. De
Irenebrug over de Amstel moet nu
dan ook dicht. Een knip erin. Geen
doorgaand verkeer meer voor de
buren, de bewoners van de Amstelhoek en De Hoef. En het komt
nu heel dichtbij. Een kleine maand
geleden is er een gesprek geweest
over deze al vergevorderde plannen van de gemeente Uithoorn, tussen twee wethouders van Uithoorn
en de wijkcomités van Amstelhoek
en De Hoef, over de toekomst van
de Irenebrug. De wijkcomités zijn er
niet blijer van geworden: “Het moet
ons van het hart dat de opstelling van beide wethouders op zijn

zachtst gezegd niet erg ‘buurvriendelijk’ is. Een eventuele knip achter de brug zal voor veel bewoners
van Amstelhoek en De Hoef problemen, tijdverlies, extra kosten en
aanzienlijke omwegen veroorzaken.
Daarnaast ontstaan nieuwe risico’s
in geval van calamiteiten, en is er
geen oplossing voor het landbouwverkeer. Het bevreemdt ons nogal
dat een gemeente zich in 2013 zomaar kan opstellen alsof er geen
buurgemeente is; het is een beetje als het ophalen van de ophaalbrug, ietwat middeleeuwse politiek.
En het is het introduceren van nieuwe, onnodige risico’s, en bovendien
is het kapitaalvernietiging: een bestaande, goed bruikbare route (en
dure brug) ongebruikt laten. Overigens hebben wij van betrokken verkeersambtenaren in Noord-Holland

begrepen dat bij de berekening van
de capaciteit van de nieuwe N201
en het Aquaduct ervan is uitgegaan
dat de oude route een deel van het
verkeer zal blijven afwikkelen; de
capaciteit van de nieuwe route is
niet voldoende voor alle toekomstige verkeersaanbod. Natuurlijk
hebben wij begrip voor het feit dat
de N201/N196 voor Uithoorn onacceptabele overlast oplevert, dat
moet en kan zeker anders. Maar om
dan meteen de buren maar de toegang te ontzeggen is een oplossing
die ons niet verstandig en niet nodig lijkt. Wij willen namens de bewoners van Amstelhoek en De Hoef
graag met de raadsfracties van Uithoorn en De Ronde Venen overleggen om te bezien wat er (nog) aan
te doen is”, aldus de wijkcomités.
Vervolg elders in deze krant

Herman Bezuijen lijsttrekker
Gemeentebelangen
Uithoorn/De Kwakel - Het bestuur van Gemeentebelangen Uithoorn–De Kwakel maakt bekend
dat Herman Bezuijen de beoogde
lijsttrekker voor de komende gemeenteraadverkiezingen wordt. Tijdens de later in dit jaar te houden
ledenvergadering zal Herman Bezuijen door het bestuur worden
voorgedragen aan de leden die uiteindelijk beslissen over deze eerste plaats en de overige leden op de
kieslijst. Herman Bezuijen is in de
huidige raadsperiode actief als fractiesecretaris/fractie-assistent van
Gemeentebelangen. Met Bezuijen
denkt het bestuur een goede kandidaat te hebben om de belangen
van de Uithoornse en Kwakelse kiezers op de juiste manier te behartigen. Herman is geboren en getogen
in Uithoorn en door zijn contacten in
De Kwakel is hij ook daar geen onbekende meer. Herman woont mo-

menteel in Meerwijk en is 61 jaar
oud, getrouwd en heeft 3 volwassen kinderen. Een van de speerpunten van Herman is de communicatie/participatie. Vanuit deze rol is hij
ook met de politiek in aanraking gekomen. Er valt nog veel te verbeteren op dit gebied. Herman Bezuijen
realiseert zich dat de komende jaren de financiële middelen beperkt
zullen zijn. Dit betekent dat er heel
zorgvuldig keuzes gemaakt moeten worden. De landelijke ontwikkelingen op het sociale domein en
de verschuiving naar de lokale overheid baren hem enerzijds zorgen,
maar kunnen ook als kansen gezien worden. Zelfwerkzaamheid is
een groot goed en al in veel organisaties, stichtingen en verenigingen ingevoerd. Voor mensen die op
enigerlei wijze uit de boot dreigen te
vallen en zo buiten de samenleving
komen te staan zal er altijd een hel-

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

Vorig jaar was de opbrengst 56.089
euro. In de afgelopen 53 jaar is voor
ruim 2,1 miljoen euro in het dorp De
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merken zijn slechts een paar voorbeelden van het totale merkenaanbod

big l aalsmeer | join fashion | www.bigl.nl

zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

pende hand dienen te zijn. Naar deze mensen zal door de lokale overheid moeten worden omgekeken.
Daar wil hij zich voor inzetten.

Wijkcentrum ’t Buurtnest
bestaat tien jaar!

Zaterdag eerste Kwakelse veilingavond
De Kwakel - Dit jaar wordt al weer
voor de 54e keer de Kwakelse Veiling gehouden. Afgelopen maanden
zijn bij bewoners en bedrijven in De
Kwakel en omgeving ruim 600 kavels opgehaald, die tijdens de twee
veilingavonden onder de hamer
gaan. De opbrengst van de veiling
is voor het Kwakels verenigingsleven.
De eerste veilingavond is aanstaande zaterdag 26 oktober en de tweede avond is op zaterdag 2 november. Beide avonden vinden plaats
in de kantine van sv KDO aan de
Vuurlijn. Beide veilingen beginnen
om 20.00 uur met een kinderveiling.
Hier kunnen kinderen onder begeleiding van een volwassene zelf bieden op een uurtje met de ponywagen, een Barbiehuis of een radiografisch bestuurbare Ferrari. Ook
voor de volwassenen zijn er deze
avonden veel kavels te koop op het
gebied van koken en keuken, tuin
en gereedschap, sport en uitgaan.

jeans
diesel/g-star

Kwakel opgehaald voor het eigen
verenigingsleven, dat dan ook een
bloeiend bestaan leidt.

Uithoorn - Wijkcentrum ‘t Buurtnest
bestaat tien jaar! Een mijlpaal om
vrolijk te zijn. Dat gaat gevierd worden met een feest, waarbij alle bewoners, jong en oud, welkom zijn.
Het doel van het feest is om samen
de afgelopen 10 jaar van buurtervaringen te vieren. Genieten van de
verbinding met elkaar en van de kleine en grote activiteiten. ’t Buurtnest
is steeds een plaats van ontmoeting
in Uithoorn. Met het tienjarig jubileum wordt blijdschap met elkaar in

de buurt gedeeld! Iedereen wordt op
vrijdag 1 november van harte uitgenodigd om bij dit feest aanwezig te
zijn. Voor de kinderen is er van 15.30
tot 17.00 uur een kermis met limonade en suikerspin. Voor de volwassenen en ouderen is er van 20.00 tot
23.00 uur live muziek met een hapje en een drankje. Komt u ook op dit
feest in het wijkcentrum ’t Buurtnest
aan de Arthur van Schendellaan 59?
Meer informatie? Bel Edwin Konijn
(beheerder) tel: 0297-591409.

Verkeersmaatregelen op
de N196
Regio - De provincie Noord-Holland gaat de groene golf uitzetten op de N196 in Aalsmeer en de
maximumsnelheid verlagen naar 50
km per uur via een verkeersbesluit.
Dit zijn de twee belangrijkste oplossingen om de verkeersveiligheid
op de N196 (de Burgemeester Kasteleinweg) te verbeteren. Door de
provincie is onderzoek gedaan naar
maatregelen om de verkeersveiligheid op de N196 te verbeteren. Dit
naar aanleiding van het ongeluk op
de kruising Ophelialaan-N201 (de
huidige N196) op 22 juli 2013. De
nieuwe N201 maakt het mogelijk
om vooruitlopend op de herinrich-

ting van de N196 nu al maatregelen
te treffen. De provincie en de gemeente Aalsmeer hebben direct na
het ongeluk een aantal maatregelen
getroffen. Zo is de politie gevraagd
om vaker roodlichtcontroles uit te
voeren, zijn de bermbegroeiingen
gesnoeid voor beter zicht, en wordt
het (vracht)verkeer op verschillende
manieren gewezen op de aanwezigheid van de nieuwe N201. Ook is bij
het Openbaar Ministerie een verzoek ingediend voor het plaatsen
van een flitspaal. Het te nemen verkeersbesluit zal ter visie worden gelegd. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen het besluit.
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Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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CO L O F O N

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag
8.30-14.00 uur
zonder afspraak
ma., di. en do.
14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag
8.30-20.00 uur
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.

Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; zonder afspraak
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513255
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297-513151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00-12.30 en van
13.00-16.30 uur. Dinsdag,
donderdag, zondag en ofﬁciële
feestdagen gesloten.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Markt vanaf vandaag op een
andere plek
Vanaf vandaag vindt u de weekmarkt
niet meer op de vertrouwde plek in de
Dorpsstraat en Wilhelminakade maar
op het parkeerterrein aan de Prinses Irenelaan (naast de C1000). De
markt krijgt tijdelijk deze andere plek
vanwege de werkzaamheden aan de
Waterlijn die gaan plaatsvinden. Het
is nog niet duidelijk waar en wanneer

de markt een deﬁnitieve locatie in het
dorpscentrum zal vinden.
Verder betekent dit dat het Dorpscentrum weer toegankelijk is voor doorgaand verkeer. Omwonenden aan de
Dorpsstraat, het Marktplein en Wilhelminakade hoeven hun auto niet
meer te verplaatsen voor de markt.
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Nieuwe N201 (Legmeerdijk-Amsterdamseweg) en kruising
Hollandsedijk/Amsterdamseweg 4 t/m 6 november afgesloten
Een aantal werkzaamheden die verband houden met de nieuwe N201
staan op korte termijn ingepland. Om
de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren is er voor gekozen
om van 4 tot en met 6 november de
Chemieweg (in Uithoorn) aan te sluiten op de Hollandsedijk en tijdens de
afsluiting van de nieuwe N201 ook de
kruising Hollandsedijk/Amsterdamseweg en de Chemieweg aan te passen. De werkzaamheden op de nieuwe N201 zijn nu ingepland omdat de

weg nu nog relatief rustig is, als het
aquaduct in de Amstel geopend is
(begin 2014) zal het verkeer toenemen. Zie hiervoor ook de gele borden
op de weg.
De werkzaamheden op de nieuwe
N201 bestaan uit: het plaatsen van
een (veiligheids)motorplank in de geleiderails in de bochten, dit is een
extra maatregel die niet eerder was
voorzien. Er worden reﬂectorpaaltjes
geplaatst. En ter hoogte van het via-

duct Bovenkerkerweg zijn reparatiewerkzaamheden nodig.
Kruising Hollandsedijk/Amsterdamseweg: De Hollandsedijk tussen
de tennisvereniging en de Middenweg
Bovenkerkerpolder wordt fietspad,
autoverkeer kan dan niet meer over
de Hollandsedijk naar de Amsteldijk
en vice versa. De kruising Hollandsedijk/Amsterdamseweg wordt hiervoor
nu deﬁnitief aangepast en ingericht.
Chemieweg: De Chemieweg is verlengd en deze wordt tijdens deze af-

sluiting aangesloten op de Hollandsedijk. De (verlengde) Chemieweg is
na de werkzaamheden dé verbinding
tussen de Amsteldijk en de Amsterdamseweg/N201.
Omleiding
De omleidingsroute is tijdens de werkzaamheden via de Amsteldijk – Handelsweg – Molenlaan- Amsterdamseweg- Johan Enschedeweg ( – Wiegerbruinlaan – Zijdelweg - N196) en vice versa.

Buurt in Beeld
Twee keer per jaar, in voor en najaar,
kun je als bewoner van Uithoorn een
beoordeling geven van de openbare ruimte. Je kijkt naar wat goed is en
wat beter kan aan de hand van kwaliteitswaaiers. Dit is objectiever en
meetbaarder dan bijvoorbeeld een
melding als ‘in die straat is het een
zootje’. Bovendien zien verschillende
bewoners meer dan wij als gemeente omdat zij elke dag in hun buurt komen, ‘anders’ kijken en op andere
zaken letten. Zo krijgen wij een goed
beeld van het beheerniveau van de
gehele openbare ruimte. Vervolgens
kunnen we actie ondernemen daar

waar de kwaliteit niet voldoet aan het
Kwaliteitsplan Openbare Ruimte.
Meelopen
Wil je ook een keer je eigen buurt beoordelen? Geef je dan op voor de
eerstvolgende Buurt in Beeld via secretariaat_LO@uithoorn.nl
De infoavond zal plaatsvinden op 28
oktober van 19.00 tot 20.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis.
U kunt de schouw lopen in de periode van 29 oktober tot 29 november.
Uitgebreide informatie over Buurt in
Beeld leest u op www.uithoorn.nl

Inloop-informatiebijeenkomst
verkeer op 28 oktober

Nu de opening van de omgelegde
N201 nadert, neemt het aantal vragen over bereikbaarheid per auto van
en in Uithoorn toe. De hoeveelheid
informatie is groot en de nieuwe verkeerssituatie brengt veel veranderingen met zich mee. Daarom organivoor bestemmingsverkeer, bewo- seert de gemeente een inloop-inforners, personeel van de aanwezige
bedrijven en vrachtvervoerders onder begeleiding van verkeersregelaars. Wij doen onze uiterste best de
overlast tot een minimum te beperken.
Vanaf maandag 28 oktober tot en met
vrijdag 1 november zijn er weer takMeer informatie
ken-ophaaldagen. U kunt dan gratis
Heeft u vragen of wilt u meer informa- uw tuinafval (takken) laten ophalen
tie? Neem dan contact op met de heer door de gemeente.
E.J. Warmerdam via 0297-513111.
Uw takkenafval kunt u één dag voor

Asfalteringswerkzaamheden
Randweg
De Randweg, tussen de Poelweg en
Noorddammerweg, is toe aan groot
onderhoud. Vanaf 4 november worden de werkzaamheden in delen uitgevoerd en duren, afhankelijk van
het weer, ongeveer 3 weken.
Stremming
Tijdens de werkzaamheden is dit
deel van de Randweg gesloten voor
doorgaand verkeer.
Er is een omleidingsroute ingesteld

matiebijeenkomst op 28 oktober van
16.30 tot 20.30 uur in het gemeentehuis. Wij staan dan klaar om uw
vragen te beantwoorden en toelichting te geven op nieuwe routes, verkeersbesluiten die ter inzage liggen
en planningen. De avond is geen inspraakavond.

Volgende week, takkendagen
de ophaaldag (vòòr 15.00 uur) bij ons
aanmelden. Op www.uithoorn.nl/takken vindt u de afvalkalender en het
aanmeldformulier. Op de afvalkalender kunt u zien op welke dag de takken in uw wijk worden opgehaald.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een
voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via www.

ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice
om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.

Voorgenomen Verkeersbesluiten Waterlijn (tijdelijk)
- De Waterlijn – vanaf de Wilhelminakade ter hoogte van de Willem-Alexanderpoort, het Marktplein en de Dorpsstraat tot aan de kruising met de Blomstraat,
gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van
rij- of trekdieren of vee, met uitzondering van ﬁetsers, onthefﬁnghouders en laad/
losverkeer van 07.00-12.00 uur;
- Opheffen parkeerschijfzone Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorpsstraat).
- Opheffen geslotenverklaring i.v.m. weekmarkt (Wilhelminakade/Marktplein/
Dorpsstraat).
- Instellen eenrichtingsverkeer Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorpsstraat
en Willem-Alexanderpoort/Prins Clausstraat).
- Opheffen eenrichtingsverkeer Koningin Julianalaan.
- Instellen 30km/zone Petrus Steenkampweg, Stationsstraat, Wilhelminakade,
Marktplein, Dorpsstraat, Blomstraat, Amstelstraat, Prinses Irenelaan.
- Opheffen en aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Marktplein,
Stationsstraat en Piet de Kruif-viaduct.
- Opheffen parkeerverbodszone Willem-Alexanderpoort.
- Opheffen parkeerverbod Stationsstraat.
- Deze verkeersbesluiten liggen ter inzage van 9 oktober tot en met 13 november
2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297-513111.
Voorgenomen Verkeersbesluiten overig (tijdelijk)
- Geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer Randweg-Oost ter hoogte van
aansluiting Zijdelweg.
- Opheffen geslotenverklaring J.P. Sweelinckweg tussen Faunalaan en Pieter
Hellendaalweg.
- Verkeersmaatregelen als gevolg van inrichting schoolomgeving Meerwijk.
- Opheffen geslotenverklaring voor alle bestuurders Laan van Meerwijk / Polderweg.
- Deze verkeersbesluiten liggen ter inzage van 9 oktober tot en met 13 november
2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297-513111.
TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 – 2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en
Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan
Tijdelijk:
- Raadsbesluit instellen Komgrens. Inzageperiode: 9 oktober tot en met woensdag 13 november 2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297513111.
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-

Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg ﬁetsverbinding. Beroepsperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M.
Blonk, 0297-513111.
Vaststelling bestemmingsplan Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47. Beroepsperiode
van 11 oktober 2013 t/m 21 november 2013.Inlichtingen bij Ontwikkeling, W.M.
van de Lagemaat, 0297-513111.
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Thamerdal. Inzageperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Beroepsperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
Bekendmaking anterieure overeenkomst Iepenlaan 33, De Kwakel. Inzageperiode 17 oktober 2013 tot en met 28 november 2013 Inlichtingen bij D. van Steeg
(Ontwikkeling) of J. Correljé (Ontwikkeling) 0297-513111.
Vaststelling bestemmingsplan Vinckebuurt, beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt
en besluit Hogere waarden (Wet geluidhinder) Beroepsperiode 25 oktober tot
en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297513111.
Vaststelling gewijzigd uitwerkingsplan “Legmeer-West Hof van Uithoorn fase 1”.
Inzageperiode 25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkelingen A. Stevens, 0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan Aanpassing afrit ﬁetsbrug Randweg. Inzageperiode
25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 81, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 15 oktober 2013.

Thamerdal
- Emmalaan 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding. Ontvangen 9 oktober 2013.
- Prinses Christinalaan 173, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 16 oktober 2013.
KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1, onder d (brandveilig gebruik) van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor
het hierna te noemen plan:
De Kwakel
- Noorddammerweg 30, het in gebruik nemen van een sportieve buitenschoolse
opvang.
Genoemd plan ligt van vrijdag 25 oktober 2013 tot en met donderdag 5 december
2013 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn
van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

Vervolg op volgende blz.
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Vervolg van vorige blz.

oVeriGe bekendmakinGen

Verleende (omGeVinGs-)VerGunninGen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

bedrijventerrein uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan. Vergunning aan Stichting Dwarz (met een zetje) voor
het organiseren van Halloween op 2 november 2013 van 18.30 – 21.00 uur. Bezwaar t/m 28 november 2013.
- T.J. Twijnstralaan 8 te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van
een bedrijfspand. Bezwaar: t/m 28 november 2013.
de kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 42, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een onderheid terras. Bezwaar: t/m 26 november 2013.
- Pastoor J. van Dijklaan 2, 32, 34, 38, 40, 46 t/m 50, 61 en 63 en Pastoor L. Pullenlaan 12, 20 en 22, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een onderheid terras en Pastoor J. van Dijklaan 2, 32, 34, 38, 40, 46 t/m 50, omgevingsvergunning voor het realiseren van steigers. Bezwaar: t/m 26 november 2013.

dorpscentrum
- Wilhelminakade, Marktplein, Dorpsstraat, Amsteldijk-Noord, De Visserlaan,
Blomstraat en Amstelstraat, omgevingsvergunning voor het aanleggen van laagspanningskabels, het overzetten van huisaansluitingen en het verwijderen van
oude laagspanningskabels. Bezwaar: t/m 29 november 2013.
overige bekendmakingen / uithoorn - de kwakel
- Vergunning aan Maat Buitenreclame voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan een concert van KNA op 2 november
2013. Bezwaar t/m 29 november 2013.
- Vergunning aan C.O.V. Amicitia voor het plaatsen 10 tijdelijke reclameborden
om kenbaarheid te geven aan een concert op 15 november 2013. Bezwaar t/m
25 november 2013.
ter inZaGe leGGinG ontwerpbestemminGsplan aanpassinG
afrit fietsbruG randweG

toelichting
Op 30 mei 2013 heeft de raad een motie aangenomen om het verkeersbesluit openstelling Randweg direct uit te voeren. Ter uitvoering van deze motie is de Randweg
per 7 juni 2013 opengesteld voor alle verkeer. Daarbij is onderaan de afrit op de
Randweg een kleine wegversmalling aangebracht als tijdelijke maatregel op korte
termijn. De wegversmalling heeft een beperkt afremmend effect op de snelheid van
autoverkeer. In dezelfde motie heeft de raad aangegeven om te zoeken naar een
doelmatige en sobere definitieve voorziening om de verkeersveiligheid voor fietsers te waarborgen.
Nu de Randweg is opengesteld voor gemotoriseerd verkeer is het noodzakelijk tot
een infrastructurele aanpassing te komen om de verkeersveiligheid van fietsers te
borgen. Door de afrit van de fietsbrug verder op de Randweg te laten aansluiten,
worden twee belangrijke problemen opgelost:
- de afrit wordt minder steil waardoor de fietsers met een lagere snelheid de Randweg naderen;
- doordat de aansluiting verder van de fietsbrug afligt, wordt het zicht op het verkeer aanzienlijk verbeterd omdat de fietser niet meer tegen het talud en de oplegconstructie van de fietsbrug aankijkt.

Omdat de afrit van de fietsbrug te kunnen verleggen, moet het bestemmingsplan
Legmeer-West worden aangepast. Op de locatie waar de afrit wordt gelegd, geldt
nu een bestemming ‘Bagger- en gronddepot’. Deze bestemming moet worden gewijzigd naar de bestemming ‘verkeer’. In het ontwerpbestemmingsplan “Aanpassing
afrit fietsbrug Randweg” is deze aanpassing opgenomen.
ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Aanpassing afrit fietsbrug Randweg ligt vanaf vrijdag 25 oktober 2013 tot en met donderdag 5 december 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende
de openingstijden van het dorpshuis.

indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van
de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling
van het bestemmingsplan.

Uithoorn, 23 oktober 2013

bekendmaking beleid gevonden en verloren voorwerpen
Op 15 oktober 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd
met het beleid gevonden en verloren voorwerpen.
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van gevonden en verloren voorwerpen. Ook het registreren en beheren van aangetroffen/gevonden fietsen behoort tot deze taak.
Vanaf 2 september 2013 kunnen inwoners terecht op de gemeentelijke website
(www.uithoorn.nl/verlorenofgevonden) voor het doen van een digitale aangifte van
een verloren of een gevonden voorwerp. Ook is het mogelijk om tijdens openingstijden een aangifte in het gemeentehuis te doen. Dit beleid treedt in werking een dag
na de bekendmaking.
VaststellinG bestemminGsplan Vinckebuurt, beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt en hoGere waarde wet Geluidhinder

bekendmaking
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 17 oktober 2013 het bestemmingsplan Vinckebuurt als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.BPvinckebuurt-VG01 en het beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt hebben vastgesteld. Gelijktijdig heeft de raad het besluit van 26 september 2013 ingetrokken.

toelichting bestemmingsplan
Op het voormalige Campinaterrein en het terrein van de Vleeschhoek, gelegen tussen de Thamerweg en de Wilhelminakade langs de Amstel, wordt de ontwikkeling
van 288 woningen mogelijk gemaakt. Langs de Amstel wordt een lint ontwikkeld
met variatie in het bebouwingsbeeld met meerdere bouwlagen en hier en daar een
accent. De bebouwing langs de Petrus Steenkampweg is afgestemd op de grotere
schaal van de omgeving (het voormalig spoortracé) en introduceert de bebouwing
in het Amstellint. De bestaande bebouwing langs de Wilhelminakade wordt op een
vloeiende manier opgenomen in het Amstellint.
De achterliggende woongebieden hebben een eigen identiteit, die aansluit op de
karakteristiek van de bestaande omgeving (Thamerweg/Burgemeester van Meetelenstraat). De schaal van de achterliggende woningen sluit aan op de omgeving,
voornamelijk in twee bouwlagen met kap. De overgang naar de Thamerweg is gevarieerd en kleinschalig. Binnen de woongebieden vormen de twee centrale pleinen
rustpunten in de woonbuurtjes. Door middel van een stelsel van assen zijn deze verbonden met de Amstel. Bij de Thamerkerk is een kerkplein voorzien.
Aan de oostelijke zijde wordt, door toevoeging van kleinschalige bedrijfsruimte, een
geleidelijke overgang gemaakt naar het aanliggende bedrijventerrein. De groenstructuur ondersteunt de gekozen stedenbouwkundige structuur. Het parkeren
wordt zodanig opgelost dat het niet dominant in het straatbeeld aanwezig is. De
bouwvlakken worden zo vormgegeven dat er ook op de hoeken en langs de zijkanten een fraaie aansluiting is op het openbaar gebied. Omdat de ontwikkeling van
de Vinckebuurt in strijd is met het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

beeldkwaliteitsplan
In het kader van het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan
geeft richtlijnen voor de vormgeving van de architectuur om de beoogde kwaliteit en
eigenheid van de Vinckebuurt te waarborgen. Het reikt architectuurkenmerken aan
die dienen als leidraad voor de verdere uitwerking van de verschillende onderdelen
van het plan. Verder worden enkele specifieke, beeldbepalende plekken aangeduid
die een bijzondere benadering verdienen bij de verdere uitwerking. Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt het beeldkwaliteitsplan geen deel uit van het
bestemmingsplan maar wordt het opgenomen in de welstandsnota.
besluit hogere waarde (wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij ten behoeve
van de ontwikkeling van de Vinckebuurt hogere grenswaarde als bedoeld in de
Wet geluidhinder hebben vastgesteld. De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door de aanwezige bedrijven in de omgeving. De Vinckebuurt ligt in de
nabijheid van een gezoneerd industrieterrein. Tegen het ontwerpbesluit hogere waarde dat gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan terinzage heeft gelegen, zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van
het ontwerpbesluit.
terinzage
Het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, het besluit van de gemeenteraad en
het besluit hogere waarden liggen met ingang van 25 oktober 2013 gedurende zes
weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk
informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de
bibliotheek.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (25 oktober 2013 tot en met 5 december 2013) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden inge-

steld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.

crisis- en herstelwet
Dit bestemmingsplan betreft tevens een project als bedoeld in afdeling 6 van
hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet. Dat betekent onder meer dat bijzondere
procedurele bepalingen van toepassing zullen zijn op de beroepsprocedure bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Dit houdt onder andere in dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop
van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Uithoorn, 23 oktober 2013

VaststellinG GewijZiGd uitwerkinGsplan “leGmeer-west
hof Van uithoorn fase 1”

Het college maakt op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
bekend dat zij het uitwerkingsplan “Legmeer-West Hof van Uithoorn fase 1” als
vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.UPHofvanuithoorn-VG01 op 27
september 2013 gewijzigd heeft vastgesteld.

uitwerkingsplan
De gemeenteraad van Uithoorn heeft in 2005 het bestemmingsplan LegmeerWest vastgesteld. Het gehele plangebied wordt in verschillende fases gerealiseerd. Rekening houdend met de veranderende vraag naar woningen is voor verschillende fases een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Ook voor onderhavig
plangebied ‘Legmeer-West Hof van Uithoorn’ is een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Met dit uitwerkingsplan wordt een deel van fase 3 nader uitgewerkt. Gezien de huidige woningmarkt is het niet mogelijk om fase 3 in één keer uit te werken. Voor nu is er gekozen om de helft van fase 3 nader uit te werken. De rest van
het plangebied wordt later in één of twee keer nader uitgewerkt. Door middel van
het uitwerkingsplan wordt de ontwikkeling van het plan Legmeer-West, Hof van
Uithoorn juridisch planologisch mogelijk gemaakt

wijzigingen ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan
Het plan is ten opzichte van het ontwerp uitwerkingsplan gewijzigd vastgesteld.
Het betreft wijzigingen in de toelichting. De wijzigingen zijn weergegeven in de
Nota zienswijzen.
terinzage
Het uitwerkingsplan, het vaststellingsbesluit en de Nota zienswijzen liggen met ingang van 25 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het uitwerkingsplan
is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het uitwerkingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum
in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de
openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (25 oktober 2013 t/m 5 december
2013) kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen
die zich tijdig met zienswijze tot het college hebben gewend, belanghebbenden
die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te
wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die het college heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.

www.uithoorn.nl

‘The Magnificent Five’ glorieuze
winnaar PvdA PubQuiz 2013
Uithoorn/De Kwakel - Woensdag
16 oktober speelden zeven teams
om de winst in de PubQuiz 2013.
Het team van de Magnificent Five
eiste na barrage de eer op.
Eetcafé De Herbergh 1883 was het
toneel van de eerste in Uithoorn gehouden PubQuiz. Aan deze door de
PvdA-afdeling Uithoorn/De Kwakel
georganiseerde quiz namen zeven
teams deel. Naast de vertegenwoordigers van het CDA, DUS! en PvdA

waren er nog vier teams bestaande
uit vriendengroepen. Elk team telde vijf personen, behalve het CDA
dat het met twee mensen moest
doen. Daarmee stonden zij meteen
op achterstand en die wist het team
in de loop van de avond niet ongedaan te maken. Onder leiding van
IQuizzen uit Spijkenisse moesten de
deelnemers in acht ronden van tien
vragen hun algemene kennis tonen.
Na elke twee ronden werd de tus-

senstand opgemaakt en iedere keer
bleken de teams nauwelijks voor elkaar onder te doen. Zo bleef het tot
het eind spannend.
Na de laatste ronde waarin de teams
van muziekfragmenten de uitvoerende en de titel van het uitgevoerde werk moesten noemen, werd de
eindstand opgemaakt. De verschillen bleken klein, zo klein zelfs dat
twee teams met evenveel punten op
de eerste plaats waren geëindigd. In

de barrage – Hoeveel punten in totaal behaalde Nederland tijdens de
Eurovisie-songfestivals sinds 1975?
– bleek het team van de Magnificent Five het dichtst bij het goede aantal te zitten. Uit handen van
Gerrit Roseboom, voorzitter van de
PvdA-afdeling, ontvingen zij de felbegeerde beker en de bijbehorende felicitaties.
Op de vraag of de deelnemers mee
wilden werken om van de PubQuiz
een traditie te maken volgde een instemmend gejoel. De PvdA-afdeling
Uithoorn/De Kwakel zal daarom begin volgend jaar zeker van zich laten horen en dit geslaagde experiment herhalen.

Lokale VVD in de uitverkoop
Uithoorn - Komende zaterdag
26 oktober start de 54e Kwakelse Veiling. Eén van de vele kavels die op de 1e avond te koop
worden aangeboden betreft de
complete raadsfractie van de
VVD Uithoorn-De Kwakel. De 7
raadsleden bieden zich aan om
een halve dag aan het werk te
gaan voor de hoogste bieder. De
vraag die dan mogelijk opkomt

is of het hier een opheffingsverkoop betreft, gelet op de landelijke politieke peilingen. ”Zover is
het gelukkig nog lang niet”, verklaart desgevraagd de woordvoerder, raadslid Jan Hazen, lachend. Het leek de fractie een
goed idee om de verkiezingsslogan ‘de VVD werkt voor U’, waarmee 4 jaar geleden campagne
werd gevoerd, nog eens voor het

voetlicht te brengen. Maar dan
ook letterlijk en heel tastbaar.
Het lijkt de fractie daarnaast
ontzettend leuk om zich eens op
een andere dan de gebruikelijke
politieke wijze in te zetten, namelijk echt werken. Dat kan bij
een bedrijf, een instelling, commercieel of liefdadig, net wat
de koper van de kavel uiteindelijk wil. Het gegeven dat de op-

brengst vervolgens volledig ten
goede komt van de Kwakelse
verenigingen is volgens Hazen
daarbij nog een extra aanmoediging. Een goed functionerend
verenigingsleven is immers een
niet weg te denken element van
een fijne woonomgeving. “Nu
nog hopen op een topopbrengst,
niet alleen van ons, maar van de
hele veiling.”

Fantastische Kinderboekenweek op de Regenboog
Uithoorn - De Kinderboekenweek
(KBW) is op basisschool de Regenboog net zo spetterend afgesloten
als dat die begonnen is. Dankzij de
grote inzet van de leerkrachten, de
kinderen en de ouders was de KBW
weer een groot succes. Het thema
van de Kinderboekenweek ‘Klaar
voor de Start’ was het sein om de
hele school om te bouwen tot een
sport- en spelpaleis. Elke klas koos
een eigen boek en maakte daarover verhalen, creatieve werken en
er kwamen ouders in de klas voorlezen uit hun favoriete jeugdboek
en verschillende ouders vertelden
over hun sport. Vooral de betrokkenheid tussen verschillende partijen maakte dat iedereen met veel
plezier aan dit thema werkte. Hiervoor willen wij ook UBA, ABN-Amrobank, Deen, Robert, skaters Mark
en Max, de marktkramenmensen en
Omnia voor het lenen van het podium, bedanken. In de Kinderboekenweek zijn de schrijfster Thea Josephine Lankhaar en Inez van Loon in
school geweest om te praten over
hun kinderboeken. Thea Josephine Lankhaar kwam in de groepen 1, 2 en 3, en Inez van Loon in
de groepen 7 en 8. In de groepen
4,5 en 6 kwam de Uithoornse topsportster Eva Lubbers vertellen over

haar Olympische deelname aan de 4
x 100 m estafette in Londen in 2012.
Ook kwam in groep 5 Berny BoxemLenferink vertellen over haar deelname aan de 1500 meter tijdens
de Olympische spelen in München
in 1972. Ook was in elke klas een
wedstrijd wie de mooiste tekening
en het mooiste verhaal kon maken.
Hiervoor waren voor elke groep verschillende prijzen te winnen.
Druk
De afsluitende avond op donderdag 10 oktober werd drukbezocht.
Het was goed om te zien dat meer
dan 400 ouders, kinderen, oma’s en
opa’s naar deze avond kwamen. Ook
waren beide schrijfsters hierbij aanwezig, zij signeerden hun boeken en
konden kinderen nieuwe en tweedehandsboeken kopen en konden
zij een puzzeltocht langs de klassen
maken. Alle bezoekers genoten van
de gemaakte werkjes en de wand
vol met winnaars van de gouden en
zilveren penselen en griffels.
Op het schoolplein werd tegen het
sluiten van de Kinderboekenweek
door Mark en Max een skateshow
gehouden en deze werd door vele
mensen bekeken. Al met al kijkt de
Regenboog terug op een zeer geslaagde Kinderboekenweek.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

Herfst
(vakantie)

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

Mijmeringen

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, Valeriuslaan: Cypers grijze kater met veel wit. Mik is 9 jaar.
Gevonden:
- Uithoorn, Ruwe Bies: Agapornis. De zeer tamme vogel heeft een
geel lijfje en oranje kopje.
- Uithoorn, Johan de Witlaan: Zwart-witte kat. De kat heeft witte
snorharen, een witte bef, witte sokjes en is wit onder zijn neus.
- Mijdrecht, Schatterkerweg: Wit-rode kater, niet gecastreerd. Hij
heeft bandje om van Dierenbescherming.
- Wilnis, De Duiker: Rood-witte kat.
- Uithoorn, Grevelingen: Zwarte kater.
- Wilnis, Geerkade: Grijscyperse poes.
- Mijdrecht, Groonstadtlaan: Cypers bruin-zwart klein kitten. Kitten is
ongeveer 5 maanden oud.
- Vinkeveen, Herenweg: Zwart-bruin cyperse kat.
- Uithoorn, Thamerlaan: Zwart met witte kitten.
- Mijdrecht, Mijdrechtse Dwarsweg: Zwart-bruin cyperse kitten.
- De Kwakel, Vuurlijn: Wit-zwart-oranje-bruine schilpadpoes. Ze heet
Diva.
- Abcoude, Zilverschoon: Zwarte gecastreerde kater.
- De Kwakel, Drechtdijk: zwart-witte kat.

We hebben de laatste tijd kunnen genieten van heerlijk herfstweer. Van mooie
nazomerdagen tussen de gekleurde
herfstblaadjes tot de eerste stormachtige
dag met flink wat neerslag. De herfst is in volle gang en voor velen
nu ook de herfstvakantie.

Qua Kunst & Ambacht in
De Kwakel

Dagje uit
De herfstvakantie vind ik een heerlijke periode. Meestal ga ik niet op
vakantie maar komt het gewoon neer op heerlijk thuis zijn, af en toe
een dagje uit en relaxen. Dit keer begon de vakantie meteen goed
want wij gingen naar het leukste dagje uit in de herfstvakantie, namelijk LEGO World. Dit is de slogan waar ze mee adverteren en volgens hen is LEGO World het grootste LEGO spektakel ter wereld,
Dit jaar was het de 13e editie en vond het plaats in de Jaarbeurs te
Utrecht. Als je er naartoe wilt moet je eigenlijk heel snel zijn, binnen
no time zijn de kaarten uitverkocht.

De Kwakel - Ook dit jaar wordt de
traditie voortgezet en zullen 12 bedrijven in De Kwakel en directe omgeving het laatste weekend van oktober de deuren openen om u te laten genieten van kunst in de breedste zin van het woord. Op zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2013
kunt u van 12.00 uur tot 17.00 uur
een mooie kunstroute volgen, die u
- naast uiteraard de landelijke omgeving - ook de nodige kunstuitingen zal laten zien. Via alle invalswegen naar De Kwakel zult u de locaties – die goed zichtbaar zijn gemaakt door een grote vlag – tegen-

Lego world
Het spektakel vond ik zelf een wat groot woord. Ja, er was veel LEGO
en ja, er waren veel bezoekers maar in het geheel vond ik het bijzonder. Ik vond vooral het grote aantal volwassenen die er aanwezig waren bijzonder irritant. De grote liepen de kleintjes soms letterlijk omver en enige blijk van empathie voor het kleine grut was er niet. De
ergste volwassenen waren gekleed in een geel poloshirt met achterop het woord FAN. Wat mij betreft had er ook gewoon gek kunnen
staan. Misschien niet aardig maar mijn inlevingsvermogen gaat niet
zo ver dat ik kan snappen waarom volwassenen een collectie bouwsteentjes van duizenden euro’s hebben en dat vervolgens op een
evenement ten toon stellen. En dan zit je daar een week lang in een
slecht verlichte jaarbeurshal je dure LEGO te bewaken. Het zou niet
mijn favoriete activiteit zijn. Wij hadden een geslaagde dag door het
geheel van de treinreis, het vrij zijn, spelen met de lego maar een bezoek aan Legoland staat hoger op ons wensenlijstje.

komen. Tevens is op iedere locatie
een gedrukt exemplaar te verkrijgen van de rest van de route, zodat
u heel eenvoudig het vervolg van uw
route kunt bepalen.
De organisatie heeft weer een keur
aan kunstenaars weten aan te trekken. U kunt genieten van keramiek,
schilderkunst, sieraden, textielhartjes, glasobjecten etc. Kortom: voor
elk wat wils. Voor extra informatie verwijzen wij u graag naar de
website:www.kunstindekwakel.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met de organisatie op
06-81053830 (De Inlijsteraar).

Nationale Kunstweek in
Atelier de Penseelstreek
Uithoorn - In de week van 2
tot en met 9 november wordt in
het hele land in musea, galeries
en creatieve centra de Nationale Kunstweek gehouden. Deze
kunstweek is bedoeld om mensen bekend te maken met de activiteiten, die plaatsvinden op deze creatieve plekken. Ook Atelier
de Penseelstreek doet mee met
deze Kunstweek. Op 2 november a.s. zal er van 15.00 tot 17.00
uur in het atelier open huis zijn.
Het is dan mogelijk om een korte – gratis - introductieles te volgen en zelf te schilderen. Voor
deze les dient men zich uiterlijk 1 november aan te melden
via info@atelier-penseelstreekuithoorn.nl. Tijdens deze middag
zullen ook enkele leerlingen aanwezig zijn, die u kunnen vertellen over het schilderen in het ate-

lier. Verder zijn er voor een klein
prijsje minischilderijtjes te koop.
Het is ook mogelijk zich op te geven voor een korte cursus van 3
keer, die start op woensdag 6 november. Deze cursus kan als een
voorproefje gezien worden van
de grote cursus van 10 keer, die
weer in januari zal starten. Mocht
een korte cursus te veel zijn, dan
kan ook aangemeld worden voor
een workshop. Aanmeldingsformulieren voor de cursus/workshop zijn in het atelier aanwezig.
Alle bezoekers ontvangen een set
van 2 gratis kunstkaarten.
U bent hartelijk welkom in Atelier de Penseelstreek aan de Potgieterlaan 16 in Uithoorn. Voor
meer info zie ook de website:
www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.

Watertoren het komend
weekend geopend
Aalsmeer - Komende zaterdag 26
oktober en zondag 27 oktober zal
de Aalsmeerse watertoren voor alle publiek geopend zijn van 13.00
tot 17.00 uur. De watertoren is het
meest opvallende gebouw binnen
de gemeente Aalsmeer met haar 51
meter hoogte en bijzondere vormgeving. Deze toren, die voor de jaren 90 gebruikt werd als drukverhoger binnen het Aalsmeerse waterleidingsstelsel, is gebouwd in de Art
Deco stijl. Rond het opleveringsjaar
(1928) werden meerdere watertorens getekend door architect Hendrik Sangsters en Aalsmeer werd
toen trotse bezitter van wellicht de
mooiste watertoren in Nederland.
Mede door de ligging aan de Westeinderplassen is in menig boek over
Aalsmeer een grote foto te bewonderen van deze markante toren.
Binnen is de bezoeker gelijk verwonderd over het aparte interieur
en wanneer men naar boven klimt
is men verbaasd over de twee grote bekkens van 460.000 en 530.000
liter inhoud. Nog fraaier wordt het
om bovenop de toren naar buiten te
gaan en uitzicht te hebben over de

Aalsmeerse en verre omgeving. Bij
helder weer kijkt men tot IJmuiden
en de Dom van Utrecht, maar ook
bij wat minder zicht blijft het een
machtige ervaring om van daaruit
de verte in te kijken. Komend weekend zijn de kinder-kunstwerken van
de leerlingen van de hogere groepen van de basisscholen de Zuid
Ooster en Kudelstaart nogmaals te
bewonderen. Dit vanwege het grote succes tijdens de Kunstroute in
september. Toen waren deze verrassende creaties tentoongesteld op de
eerste verdieping: nu is dit op de begane grond, dus ook voor mensen
die wat minder soepel trappen lopen is er nu de kans om deze kunst
te komen bewonderen. De entree is
gratis voor een bezoek aan de begane grond, wil men naar boven
klimmen dan kost het voor kinderen één euro en volwassenen betalen twee euro. Wil men de watertoren met een groep op een afgesproken dag/tijd bezoeken, dan kan dit
geregeld worden door de mensen
van S.B.W.A. De afspraak hiervoor is
te maken tijdens komend weekend
of telefonisch: 06-53928054.

Projectavond ‘Klaar voor
de Start’ op de Toermalijn
Uithoorn - De kinderboekenweek
is vorige week woensdag 16 oktober op basisschool de Toermalijn afgesloten met een projectavond voor
ouders en kinderen. Om 19.00 uur
gingen de deuren van de school
open. In alle groepen waren activiteiten die iets te maken hadden
met sport en spel, het thema van de
kinderboekenweek. Iedere leerling
kreeg een scorekaart waarop de te
spelen spelletjes aangevinkt konden
worden. In de onderbouw groepen
en groep 3 kon men Oudhollandseen eigentijdse spellen spelen zoals
sjoelen om een hoekje, muismeppen, rolstangbal en ringwerpen. Alles bij elkaar waren er in deze groepen zo’n 16 spellen te spelen. In het
lokaal van groep 5 werden de hersenen getraind. Hier konden de
leerlingen denkpuzzels maken. De
puzzels hadden vier niveaus, zodat
er voor elk wat wils was.Het lokaal
van groep 7 was als een heus ca-

sino ingericht. Hier kon men genieten van de tafelspelen Black Jack
en Roulette. Juf Lumien en vader
Dennis ontpopten zich als heuse
croupiers. Groep 6 was getransformeerd als bingohal. De bingoronden waren kort, zodat er veel prijzen te vergeven waren. In de gymzaal kon men voetballen, schommelen en badmintonnen. Voor de gezelschapsspelletjes Ra, ra wie ben
ik, memorie en de sport quiz moest
men in het lokaal van groep 8 zijn.
De leerlingen van deze groep hadden de spellen zelf gemaakt. In het
handarbeidlokaal kon men zijn lenigheid testen door mee te doen
met een reuzentwisterspel. Aan het
eind van deze gezellige avond werden de scorekaarten verzameld en
hieruit werden nog enkele winnaars
getrokken. De overheerlijke koffie,
thee en limonade werd deze avond
zoals altijd verzorgd door meester
Ton.

Bos
Eigenlijk vond ik het jammer dat we in de Jaarbeurshal waren, want
het was best aardig herfstweer. De dag daarop moest dan ook zorgen voor wat evenwicht en gingen we naar het Amsterdamse bos
om daar frisse lucht op te snuiven. Na een lekkere wandeling kwamen we bovenop de heuvel aan en roken we een heerlijke rookgeur.
Er stond daar een tentje en men was daar kip aan het roken. Na inspanning volgt meestal ontspanning en dat kan heel goed door wat
lekkers te eten.
Rollende keukens
Wat blijkt nou, de hele maand oktober staan er ieder weekend rollende keukens op verschillende plekken in het Amsterdamse bos. Deze
mobiele keukens zijn te vinden bij het bezoekerscentrum, op de Heuvel en vlakbij de brug bij het kleine kinderbad. Ieder weekend staan
er andere keukens vanaf 10.00 uur ‘s ochtends en ze staan er tot de
schemering invalt. De maand oktober is een proef. De intentie is er
om vaker deze rollende keukens een plek in het Amsterdamse bos
te laten bezetten. Tot en met zaterdag 27 oktober kunt u deze keukens nog tegenkomen. Na een mooie herfstwandeling is het heerlijk
om je op te warmen bij allerlei lekkere culinaire hapjes. Wij genoten
van een hele lekkere vis curry soep en een wrap met vers gerookte kip, terwijl we op een bankje zaten in een paar zeldzame zonnestralen. En precies op dat moment dacht ik, ja dit is nou dat herfstvakantiegevoel.

Dance Classic met DJ
Frank Deibert in Roadies
Regio - De bij veel mensen bekende DJ Frank Deibert wordt veelal in
Uithoorn aangesproken wanneer
er weer een Dance Classic avond
wordt georganiseerd. In Uithoorn
is er niet veel voor de vijfentwintigplussers vindt men. Het animo
voor deze muziek is enorm en daarom organiseert bardancing Roadie’s
in Uithoorn straks maandelijks een
knallend feest met alleen maar classics uit de jaren 70, 80 en 90! Gegoten in een leuk thema: ‘Saturday
Night Fever’, gedraaid door dj Frank
(Can Can Reunited). Dit spektakel
wordt gehouden op de eerste zaterdag van elke nieuwe maand. Iedere maand dus ! Het eerste feest is
op zaterdag 2 november aantaande. Swingen en uit je dak gaan op
de hits uit het verleden. De toegang
is gratis en een hapje tussendoor is
van de zaak! Roadie’s is kortgeleden
geheel verbouwd en opgeknapt. Resultaat is een prachtige locatie met
een gezellige bar en diverse zitjes
waar je even gezellig kan wegkruipen. De licht –en geluidinstallatie
is van ongekende kwaliteit. Op het
live-podium treden regelmatig artiesten en bands op zoals kortgeleden het Schotse Skerryvore. Tevens
heeft Roadie’s een keuken waar-

uit heerlijke broodjes en kleine gerechten worden geserveerd. Roadie’s richt zich voornamelijk op bezoekers van 25 plus. Door een strak
beleid wil eigenaar Rowdy terug
naar een ouderwets gezellige horecaonderneming met een volwassen karakter. ‘Saturday Night Fever’
zal dat nog eens onderstrepen! Het
gaat een superleuke avond worden!
Graag tot 2 november in bardancing
Roadies in Uithoorn vanaf 21.00 uur
till the end.
Zie volgende week advertentie in dit
blad.

Drie premières bij
Crown Theater
Regio - Met drie premières binnen
een maand in het Crown Theater
kan Aalsmeer zich met recht Première-dorp van Nederland noemen.
De feestelijke opening op zaterdag
26 oktober luidt het derde seizoen
in van het sfeervolle Crown Theater. Deze soul première bestaat uit
de voorstelling Dock of the Bay gevolgd door een swingende afterparty met the Dream Team soulband en
het dames Soul & Motownkoor Dfine uit Uithoorn. Veel Aalsmeerse
prominenten hebben al aangegeven
aanwezig te zullen zijn.
Dan is op zondag 3 november de
start van ‘Exclusief bij Bob&Gon’. In
het heerlijke Frans-Berlijnse thea-

tertje brengt Frans van Deursen een
bijzonder muziekprogramma rond
Tom Waits. Vanaf deze zondag kun
je iedere maand op zondagmiddag een exclusief moment beleven.
En tot slot op donderdag 6 november de première van de Nederlandse tour van Grant & Forsyth. Dominic en Julie zijn wereldbekend en
trekken volle zalen. Fantastisch dat
dit bekende duo Aalsmeer heeft gekozen om hun tournee te starten.
De nieuwe horeca ondernemer, de
beveiliging van Studio’s Aalsmeer
en de medewerkers van het Crown
Theater zijn er helemaal klaar voor
en zullen u het hele jaar verrassen
met een geweldige ontvangst.
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Van afval naar grondstof…
…en Uithoorn gaat ondergronds!
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wat staat er eigenlijk in het grondstoffenbeleid? wat u wel ophaalt
en wat niet?
Ja, dat staat er zeker in, maar nog
veel meer natuurlijk. Zo’n beleids-

plan beschrijft wat de gemeente doet
om meer grondstoffen in te zamelen. Wij doen dat door in 2014 ‘ondergronds te gaan’. Dat betekent dat
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we ondergrondse containers plaatsen voor het inzamelen van GF-restafval. Voor onze inwoners betekent
dat een klein stukje lopen. Want het
GF-restafval moet je zelf naar die
container brengen. De minicontainer
krijgt een nieuwe, oranje deksel, en
wordt dan gebruikt voor het inzamelen van plastic. De papiercontainer
met blauwe deksel blijft gewoon bestaan. In de komende 6 jaar wordt de
hele gemeente voorzien van ondergrondse containers. Dit beleid heeft
de gemeenteraad op 30 mei 2013
vastgesteld. (Op de regelingenbank
via www.uithoorn.nl kunt u het hele
beleid lezen.)

Grondstoffen worden schaars. het is belangrijk om ze na gebruik terug
te winnen en opnieuw te gebruiken. het rijk heeft daarom een wettelijk
percentage aan gemeenten opgelegd om afval te scheiden, zodat
grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat percentage is 65%.
uithoorn heeft op dit moment een scheidingspercentage van 47%.
uithoorn en De kwakel moeten dus meer gaan scheiden dan nu het
geval is. bijkomend voordeel is dat meer scheiden ook goedkoper is.
Voor grondstoffen krijgen we geld, om restafval te verbranden moeten
we geld betalen. De gemeenteraad heeft in mei het grondstoffenbeleid
vastgesteld, waarin de volgende uitgangspunten leidend waren: een
hoger scheidingspercentage, gebruiksvriendelijk en tegen zo laag
mogelijke kosten. ria Zijlstra, wethouder duurzaamheid en openbare
ruimte, vertelt over scheiden en legt uit waarom de gemeente liever
praat over grondstof dan over afval.
waarom heeft u het over
grondstof? Afval is toch afval?
Ria Zijlstra: “Afval bestaat eigenlijk niet meer. Plastic, papier, textiel
en glas zijn grondstoffen voor nieuwe producten. Wat niet opnieuw gebruikt kan worden, wordt verbrand. In
de verbrandingscentrale in Amsterdam wordt daar weer elektriciteit van
gemaakt. We praten dus liever over
het grondstoffenbeleid dan over afvalbeleid.

e

de inzameling van plastic goedkoper
is dan de inzameling van GF-restafval. Natuurlijk is dat wennen voor inwoners. Het betekent minder comfort voor het GF-restafval, daarentegen is de service voor de plasticverpakkingen omhoog gegaan. Wat we
nu zien is dat er tot nu toe 60% meer
plastic wordt opgehaald en 18% minder GF-restafval. En ook dat scheelt
in de afvalstoffenheffing.

In 2014 gaat het plastic in een minicontainer met oranje deksel. Het
plasticafval zamelt de gemeente iedere twee weken in. Natuurlijk ontvangt u uitgebreide informatie over
hoe het precies in zijn werk gaat en
wanneer uw wijk aan de beurt is.
hoe gaat het nu met de
afvalinzameling?
Op 8 november 2012 koos de raad
voor een bezuinigingsmaatregelen
door het GF-restafval minder in te zamelen en het plastic meer in te zamelen. De bezuiniging zit in het feit dat

week van de
opvoeding 2013
Van maandag 7 tot en met zaterdag 12 oktober organiseerde het
Centrum voor Jeugd en Gezin uithoorn allerlei activiteiten voor jong
en oud. in de landelijke week van de opvoeding hadden ouders,
mede-opvoeders, kinderen en jongeren volop gelegenheid om elkaar
te ontmoeten. Zij konden ervaringen uitwisselen over opvoeden en
opgroeien. Het thema voor deze week was ‘Word spelenderwijs!’. Het
sloot aan bij het thema sport en spel van de kinderboekenweek 2013.
hieronder een greep uit het programma.
De start was met de zeer drukbezochte ouderavond ‘Help mijn kind
speelt doktertje’. Pedagoog Channah Zwiep ‘kind&zo’ gaf uitleg over
de seksuele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar oud. Ouders
kregen informatie over hoe ze daar
in de opvoeding mee om kunnen
gaan. Het was een zeer informatieve
avond, met veel inspraak en discussie. De opkomst was zo hoog dat er
extra stoelen gehaald moesten worden. De GGD was ook aanwezig om
extra vragen te beantwoorden.
Woensdagmiddag stond in het teken van activiteiten voor de kinderen. Zowel binnen als buiten. Kinderopvang Solidoe had in sporthal de
Scheg een sportief programma. De
creatievelingen konden in de buitenschoolse opvang de Scheg allerlei
knutselactiviteiten uitvoeren. What’s
Up had buiten in de natuurlijke speelplek vier spellen uitgezet. Dit alles
uitgevoerd en begeleid door studenten van ROC Sport & Gezondheid.
Vele kinderen hebben enthousiast
meegedaan deze middag.
Donderdagavond was in jongerencentrum The Mix ‘Mijn kind en veilig
uitgaan’. De bijeenkomst voor ouders van pubers was georganiseerd
door Brijder Jeugd en Cardanus en
theatergezelschap DNL. Ook deze
bijeenkomst werd goed bezocht. Er

werd veel informatie gedeeld. En er
kwam een interessante discussie los.
Bovenal kon er ook goed worden gelachen.
Op zaterdagochtend was een heerlijk intercultureel opvoedontbijt.
De vrouwen van vrouwenstudio Villa Kakelbont trakteerden ons op eten
uit Turkije, Marokko, Suriname, Syrie, Bolivia. Ook de Hollandse boterham met kaas ontbrak niet. Tijdens
het ontbijt konden ouders informatie krijgen van de organisaties MEE
en ‘t Kabouterhuis. Supernanny Jenny ging op een ludieke manier in gesprek over opvoeding Eerste Hulp Bij
Opvoeden. Ondertussen werden de
kinderen prachtig geschminkt door
een activiteitenteam van kinderopvang Solidoe en voorgelezen door
bibliotheek Amstelland.
Onze wethouder Jeugd, Ria Zijlstra
is deze week meerdere malen aanwezig geweest. Al met al was het een
heel geslaagde week van de opvoeding. Het team van CJG Uithoorn
heeft al veel leuke ideeën voor volgend jaar! Meer informatie over het
CJG vind je op www.uithoorn.nl

www.uithoorn.nl

Veranderingen 2014
- Het GF-restafval gaat in een ondergrondse container
- Er komen meer textielcontainers en meer groendepots.
- Er komen weer (twee) takkendagen
- Voor het plastic krijgt ieder huishouden een minicontainer met oranje deksel.
Alle veranderingen zijn erop gericht de afvalinzameling met minder geld
uit te voeren, meer grondstoffen op te halen en de landelijke doelstellingen te realiseren.
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Wijkcomités Amstelhoek en De Hoef willen gesprek met raadsleden

Knip in de Irenebrug?
Uithoornse wethouders niet erg ‘buurvriendelijk’
commerciële partijen, eigen ideeen zijn er niet. De kans dat het geheel niet van de grond komt lijkt ons
zeker niet denkbeeldig. Leegstaande winkels zijn er al genoeg in Uithoorn, leegstaande kantoren zijn er
overal in Nederland, nieuwe huizen
zijn niet echt nodig want er staan er
meer dan genoeg te koop. En ook
aan nog meer parkeerruimte op deze plek lijkt ons geen behoefte te
bestaan. Het geheel lijkt een beetje
op een Mooi Plan uit de tijd dat de
bomen nog tot in de hemel groeiden. We denken dat ook de Uithoornse middenstand niet gebaat
is met nog meer leegstaande winkelpanden.

Vervolg van de voorpagina
De wijkcomités roepen dus de
raadsleden op om met hen in gesprek te gaan. Zij maakten van de
bijeenkomst met de wethouders Levenbach en Verheijen ook een verslag. Onderwerp van gesprek waren de gevolgen van de ‘knip’ achter
de Irenebrug voor de bewoners van
Amstelhoek en De Hoef. Aanleiding
voor dit gesprek was ook de door
burgemeester en wethouders van
gemeente De Ronde Venen ingegeven suggestie (tijdens de Kernentour) om zelf als comités eens met
de Uithoornse wethouders het gesprek aan te gaan hetgeen nu gebeurd is.
Korte weergave van deze bijeenkomst: De zorgen van Amstelhoek
en De Hoef zullen u vast bekend
zijn; de meeste zijn identiek voor De
Hoef en Amstelhoek:
- bereikbaarheid per auto van
winkels, scholen, diensten, artsen, familie, vrienden in Uithoorn wordt ernstig gehinderd;
- onzekerheid over de gevolgen
voor de aanrijtijden van hulpdiensten als brandweer, ambulance, politie;
- onduidelijk of er een fatsoenlijke
fietsvoorziening ‘over en achter’
de brug komt;

- totaal onduidelijk hoe het landbouwverkeer de Amstel over
moet (de enige alternatieven zijn
Ouderkerk en De Hoef, de tunnel
mag niet).
Voor de Hoef komt daar nog bij dat
de brug over de Kromme Mijdrecht
in De Hoef de enige uitwijkmogelijkheid is voor het verkeer in geval
van problemen met de tunnel in Uithoorn. De Provincie heeft al aangegeven dat de tunnel zeer regelmatig dicht zal moeten voor onderhoud. De Hoef ziet al het verkeer al
komen. Het comité: “Het gesprek
heeft, ondanks de mooie maar niet
informatieve presentatie, onze zorgen niet weg kunnen nemen. Onze
belangrijkste punten van zorg zijn:
1. Wijze van planontwikkeling
Wethouder Verheijen heeft ons gezegd dat hij niet in enige detail over
de plannen kan praten, omdat hij in
onderhandeling is met de ontwikkelaar/eigenaar van het huidige Amstelplein-winkelgebied. Hij kon ons
dus niet vertellen, hoe de toekomstige route langs/boven/onder of door
de parkeergarage eruit zal zien. Wel
komt er een ingang juist over de
brug, maar hoe het verder gaat, als
je eenmaal binnen bent, dat is onbekend, of mag niet verteld worden.
Dit alles bevreemdt ons zeer. Er is

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van en stuur deze met een klein verhaaltje op.
Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

kennelijk geen fatsoenlijk Programma van Eisen opgesteld door Uithoorn, de ontwikkelaar krijgt de vrije
hand, zo lijkt het. Dat lijkt ons geen
verstandige aanpak, in dit geval zou
de gemeenschap (B&W, Raad) de
eisen moeten formuleren en dan
mag de ontwikkelaar daar een plan
bij opstellen. Nu lijkt er volstrekte
afhankelijkheid van de plannen van
de projectontwikkelaar te zijn. Overigens is het ook vreemd dat de wethouder de belangen van de ontwikkelaar kennelijk hoger acht dan die
van zijn eigen inwoners en de buren
in De Ronde Venen. Een bestuurder
zou zijn kiezers en gemeente moeten verdedigen tegenover de projectontwikkelaars, niet andersom.
Er staat op de website van de gemeente Uithoorn dat de projectontwikkelaar een andere partij is
dan de huidige eigenaar van Amstelplein. Er zijn dus twee belanghebbende commerciële partijen. De
wethouder Verheijen deed het voorkomen of dit niet twee partijen zijn
maar slechts één.”
2. Geen plan B
“Ook werd duidelijk dat er geen
Plan B is, bijvoorbeeld voor het geval dat de projectontwikkelaar het
bijltje erbij neergooit. Men maakt
zich volstrekt afhankelijk van de

“Zondag jl. stapte ik de deur uit in de Begonialaan in De Kwakel om
te gaan wandelen. Er liep iets met me mee. Ik kon mijn ogen niet geloven en zag een groot kreeftachtig dier dat met me meeliep, een grote kreeft met één schaar, de andere schaar was hij, denk ik, verloren.
Ik kon niet nalaten mijn fototoestel te gaan halen en het vast te leggen. Ik heb hem opgepakt en in het Egeltjesbos weer losgelaten, daar
zoekt hij zijn weg wel weer.
Ik ben wel benieuwd wat voor een soort dat was. Als iemand het weet,
laat het de Nieuwe Meerbode weten a.u.b.” Was getekend Ben Plasmeijer uit De Kwakel.

4. Parkeergarage
Afgezien van de realiteitswaarde
van de plannen (geen behoefte aan

onze suggesties werden genegeerd.
Het excuus is dat de projectontwikkelaar zijn ei zit uit te broeden en
niet gestoord mag worden. Verdere
eisen aan dat ei en wat er uit zal komen zijn ongewenst, want hinderen
de onderhandelingen, zo werd gesteld. Vreemd dat de belangen van
de projectontwikkelaar wel door de
gemeente Uithoorn worden verdedigd maar die van de (eigen en na-

Optreden De Zingende Franciscanen
Nostalgische Avond hilarisch
De Kwakel - Vrijdagavond 18 oktober vond de tweede Nostalgische
Avond van dit jaar plaats, georganiseerd door Stichting De Kwakel
Toen & Nu. Het werd wederom een
avond vol gezelligheid, nostalgie,
verhalen en prachtige oude foto’s.
Oud-Kwakelaars
De avond werd geopend door Annie
Blijleven die sinds 25 jaar in Groningen woont.
Zij had de reis ondernomen om bij
de Nostalgische Avond te zijn en
zich zelfs voorbereid: zij opende de
avond met enige anekdotes en herinneringen aan De Kwakel. Uit de
oorlogsjaren o.a., want als dochter
van een landbouwer aan de Drechtdijk kwam zij nogal eens vreemd
volk tegen uit Amsterdam bijvoorbeeld. Hierna nam Dirk Plasmeijer
de fotopresentatie over.

‘Wat is dit voor een kreeft?’

3. Geen overleg met
De Ronde Venen
Als eind dit jaar de projectontwikkelaar bedacht heeft hoe hij het hebben wil dan gaat Uithoorn daar geheel zelfstandig een besluit over nemen. Wel zullen wij (en dus ook het
bestuur van De Ronde Venen) geinformeerd worden als er duidelijkheid is. Met de term ‘publiekrechtelijk niet nodig’ werd ons voorstel om ook De Ronde Venen of de
meest betrokken comités bij dat
besluit te betrekken van tafel geveegd. Op onze suggesties dat het
dan wettelijk misschien niet nodig
is maar toch wel fatsoenlijk zou zijn
werd niet ingegaan. Na lang aandringen wilde wethouder Verheijen
toezeggen dat het plan alleen voor
het deel ‘ingang parkeergarage bij
de brug’ aan ons gepresenteerd zal
worden als het gereed is, eind 2013.
We mogen naar dat onderdeel kijken, dat is het wel ongeveer. Misschien ook wat zeggen, maar er zal
niet naar geluisterd worden. Overigens ligt die toegangsweg voor een
groot deel in De Ronde Venen, vermoedelijk tot halverwege de Amstel.
Op de vraag of we ook wat mogen
zeggen over de andere aspecten
(route door/onder/boven/langs de
garage, etc) werd met veel omhaal
gezegd dat dat op dit moment en
ook straks niet aan de orde kan zijn.
Op de vraag of dat gewoon ‘nee’ betekende was de reactie van de wethouder dat dat wel erg scherp gesteld was. Het is dus: nee, daar mag
De Ronde Venen niet over meepraten. Het duurde even maar dat was
duidelijk.

al die lege winkels, huizen en kantoren) kunnen we er niet veel van
zeggen, anders dan dat de reeds
bestaande zorgen (gewoon een ingewikkelde blokkade van de weg,
middels een parkeergarage) bevestigd zijn. Er is aan Uithoornse zijde geen enkele bereidheid om alternatieven te ontwikkelen waarmee de Amstelhoekers en Hoefenezen enigszins tegemoet gekomen
zouden worden. De weg gaat dicht
en loopt een parkeergarage in.
Er zijn toch in vele steden in de wereld betere alternatieven bedacht,
die wel aan de bezwaren tegemoet
kunnen komen. Natuurlijk is er
straks voor het doorgaande verkeer
een alternatieve route door de tunnel, maar het zou toch erg eenvoudig mogelijk moeten zijn om voor
heel het lokale verkeer een betere oplossing te verzinnen dan een
blokkade in een parkeergarage. Dat
kan met een pasjessysteem, met
camera’s op basis van kentekenherkenning, met bewegende palen
of hekjes, en vast op nog een heleboel andere manieren. Echter, de
bereidheid mee te denken is nihil, al

‘Het Dorp’ en ‘Langs het
tuinpad van mijn vader’
Als eerste werd het nummer ‘Het
Dorp’ van Wim Sonneveld gedraaid,
met beelden uit het verleden van De
Kwakel. De zaal genoot weer van de
oude landkaarten met het water dat
De Kwakel omringde en zelfs ooit
bedreigde, van de foto’s van toen
er nog nauwelijks kassen waren
en de Kuil nog gewoon leeg. Aandacht was er voor de vele creatieve
Kwakelaars en het actieve Kwakelse
verenigingsleven. Vergeten namen
konden weer worden genoteerd en
het De Kwakel van toen kon worden
vergeleken met de foto’s van het De
Kwakel van nu met al zijn nieuwbouw. De pauze was een mooie gelegenheid om dat nog eens met elkaar door te nemen.
Shoot Out
Die pauze werd overigens verrassend ingeluid door de hobbyclub in

de bovenzaal van het dorpshuis: als
ware het een shoot out trokken vier
jeugdigen tegelijkertijd hun lijmpistool en dat was teveel voor de stoppenkast van het dorpshuis! Het licht
viel uit, duisternis trad in… toen
floepte de noodverlichting aan en
dus kon men de bar lokaliseren en
daarmee werd paniek voorkomen.
Kordaat optreden van de beheerder en enkele technische aanwezigen zorgden al gauw weer voor licht
in het duister.
De Zingende Franciscanen
en de kermis
Net bekomen van de schrik zette
men zich voor het tweede deel van
de avond. Om een tweede schok te
verwerken te krijgen!: het toneeldoek schoof open en daar stond
een stuk hilarisch Kwakels entertainment uit de jaren 70: het trio ‘De
Zingende Franciscanen’ met hun hit
‘het Jammerplankje’! Het publiek
klapte enthousiast mee en wie de
tekst nog kende zong luidkeels mee.

Toen de rust was weergekeerd nam
Dirk de presentatie weer ter hand.
De Kwakelse bruidsparen werden
gevolgd door de Kwakelse boerderijen, de Kwakelse gezinnen en uiteindelijk Kwakelse kermiskarren
door de jaren heen, met als sluitstuk
een mooie serie foto’s van de verzamelde karren op het terrein van Poldersport.
Na de presentatie werd er nog lang
nagepraat in het gezellige dorpshuis. Foto’s van de Nostalgische
Avond vindt u op www.de-kwakel.
com
Het bestuur van Stichting De Kwakel Toen & Nu bedankt alle vrijwilligers die geholpen hebben om deze
avond weer te laten slagen.
Verder ook dank voor bestuur en
medewerkers van het dorpshuis,
alle donateurs en sponsors van de
stichting, zonder wier financiële
support de stichting niet zou kunnen bestaan.
Foto: Verheijfotografie

burige) bevolking kennelijk niet”, aldus de woordvoerders van het wijkcomité Maaike Kersten en Thomas
ten Kortenaar.
Naar aanleiding van het gesprek
gaan de wijkcomités contact opnemen met de Gedeputeerde in
Noord-Holland voor Verkeer, mevrouw Elisabeth Post. Zij willen
graag van haar weten hoe de Provincie denkt over de voorgenomen
blokkade en de gevolgde werkwijze.
De Irenebrug wordt door de Provincie binnenkort voor groot onderhoud voor enige maanden gesloten (beweegbare deel verwijderd).
Het aanbrengen van een noodvoorziening (tijdelijke brug? Veerdienst?
Ook voor auto’s?) is ook een zaak
van de Provincie. Uithoorn zal de
N196 toch zeker nog niet ‘knippen’
tijdens die brugafsluiting? De comités zijn ook zeer benieuwd of de gemeente De Ronde Venen al op de
hoogte is over de daarvoor benodigde voorzieningen? Zijn daar al
afspraken c.q. toezeggingen van de
Provincie over? De bewoners horen
maar niets...
Wordt zeker vervolgd.
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Kluis en ketting
Kniebanden
verrekt na botsing uit woning weg

den. De andere twee sloegen op
de vlucht, maar zijn later ook gearresteerd. De mannen waren van
plan met een boor het deurslot te
forceren. De boor en ander gereedschap zijn in beslag genomen.

Uithoorn - Op vrijdag 18 oktober
om half negen in de ochtend heeft
een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op het fietspad naast
de Zijdelweg, ter hoogte van de
Randweg. Een 25 jarige snorfietser uit Amsterdam raakte bij het
passeren van een fietser met zijn
been een fietstas. Het ging gelukkig goed, beiden konden doorrijden, maar enkele meters verder
stapte de snorfietser toch af. Hij
voelde zich niet goed. Een ambulance is ter plaatse gekomen. De
bewoner van de hoofdstad bleek
zijn kniebanden verrekt te hebben.

Ook de auto van de inbrekers is in
beslag genomen. Hier bleek nog
een hoge belastingschuld op te zitten. De drie van 39, 34 en 33 jaar
uit Amsterdam en Almere zijn in
bewaring gesteld. Alle drie hebben
een strafblad.

Glijbaan in
brand gestoken

Inbrekers in kraag gevat
Uithoorn - Op woensdag 16 oktober rond twee uur in de middag heeft de politie drie inbrekers
aangehouden in de Geometrielaan. Een getuige zag een voor hem
onbekende drietal bij de voordeur
van een appartement op het voormalige IBM-terrein staan en belde de politie. Toevalligerwijs waren
agenten aan het surveilleren in het
nabijgelegen Thamerdal. Met zes
wagens en een motor arriveerde
de politie. Een van de drie inbreker kon direct aangehouden wor-

Fietsen uit schuren weg
Uithoorn - In de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 oktober
is uit een schuur aan Weegbree
een fiets gestolen. Het betreft een
zwarte opoefiets van het merk Noname. De fiets en de schuur waren
niet afgesloten. De politie raadt aan
vooral ook schuurdeuren goed af te
sluiten en hierin staande fietsen ze-

ker op slot te zetten. Op 17 oktober
is verderop aan Weegbree nog een
fiets uit een schuur meegenomen.
Deze diefstal heeft tussen twaalf
uur en zes uur ‘s middags plaatsgevonden. Gestolen is een damesfiets van het merk Batavus, type
Old Dutch, matzwart van kleur en
het serienummer eindigt op 220.

Krattendieven betrapt
Uithoorn - Op zaterdag 19 oktober om zes uur in de ochtend zijn
twee krattendieven betrapt door
een medewerker van een supermarkt op het Zijdelwaardplein. De
medewerker zag op het afgesloten
terrein een man kratten inladen.
Hij dacht in eerste instantie te maken te hebben met iemand van het
distributiebedrijf. Toen hij dichterbij ging kijken, maakte de man zich

uit de voeten, evenals zijn handlanger aan de andere kant van het
hek. Enkele kratten stonden hier al
klaar om meegenomen te worden.
De man was het terrein opgeklommen door enkele spijlen van het
hek te verbuigen. Volgens de getuige zijn de beide krattendieven
dertigers, vermoedelijk van buitenlandse afkomst.

Schade aan nieuwbouw
De Kwakel - Op donderdag 17 en
zaterdag 19 oktober is behoorlijke
schade aangebracht in de nieuwbouwwijk aan de Boterdijk. In een
huis zijn onder andere wastafels
losgetrokken en is water in de woning gelopen. De schade wordt
rond 30.000 euro geschat.
Op zaterdag zagen getuigen drie
jongens over de bouwhekken
klimmen. De politie is gealarmeerd

en agenten waren snel ter plaatse.
De drie jongens kozen snel het hazenpad. Lopend, hun fietsen lieten
ze liggen en deze hebben de agenten vervolgens meegenomen naar
het bureau. In de middag meldden
de drie jongens zich bij het politiebureau. De drie van 15, 16 en
17 jaar ontkenden vernielingen te
hebben gepleegd. Het onderzoek
loopt verder.

Uithoorn - Om elf uur in de avond
van donderdag 17 oktober is een
glijbaan op de speelplaats aan
Buitenhof in de brand gestoken.
Een getuige zag een groep van ongeveer zeven jongeren met kranten vuur maken onder de glijbaan.
De brand kon snel geblust worden.
De schade aan de glijbaan is flink.
De getuige heeft een van de jongens vastgehouden en overgedragen aan de politie. Het onderzoek
gaat verder.

Fietsen gestolen
Uithoorn - Op donderdag 17 oktober is vanuit de Boerlagelaan een
fiets gestolen. De eigenaar had zijn
rijwiel om één uur in de middag bij
het busstation gestald en zag bij
terugkomst om acht uur ‘s avonds
zijn eigendom niet meer staan.
Het gaat om een Gazelle fiets, type Orange waarvan het serienummer eindigt op 560. Vanuit de Arthur van Schendellaan is op vrijdag
18 oktober tussen twaalf uur in de
middag en tien uur ‘s avonds eveneens een fiets gestolen. Het betreft
een herenfiets van het merk Gazelle, type Mondeo Hybride, zwart van
kleur en het serienummer eindigt
om 880. Op zaterdag 19 oktober is
ook vanaf het Amstelplein een fiets
gestolen. Deze diefstal heeft in de
nacht, tussen elf en vijf uur in de
ochtend, plaatsgevonden. De eigenaar had zijn zwarte Giant Triple
X-herenfiets op slot gezet naast de
dierenwinkel.

Uithoorn - Op vrijdag 18 oktober
is tussen half tien in de ochtend en
half vier ‘s middags ingebroken in
een woning in de Nicolaas Beetslaan. De eigenaar trof bij thuiskomst de achterdeur open aan.
Deze blijkt te zijn opengebroken.
De dieven hadden het hele huis
doorzocht. Gestolen zijn een kluis
met inhoud en een gouden ketting.

Laptop gestolen
Uithoorn - Op zaterdag 19 oktober is tussen half drie in de middag en kwart over tien ‘s avonds
ingebroken in een woning in de
Straatsburgflat. De bewoner zag
bij thuiskomst de voordeur openstaan. Deze bleek te zijn opengebroken. Alle kasten en ruimtes zijn
doorzocht. De dieven zijn er vandoor gegaan met een laptop, een
tom-tom en een aanzienlijk geldbedrag.

Brommer
gestolen
Uithoorn - In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 oktober is
vanuit de Troelstralaan een bromfiets gestolen. De eigenaar had zijn
brommer voor de woning neergezet. De diefstal heeft tussen twaalf
uur ‘s nachts en vijf uur in de ochtend plaatsgevonden. Het betreft
een Piaggio C38, paars van kleur
met kenteken 76-DDS-4.

Letsel na val
van balkon
Uithoorn - Om vijf uur in de ochtend van zaterdag 19 oktober is
een ongeluk gebeurd bij een flat
in de Zoogdierenlaan. Een 24 jarige man uit Uithoorn was het balkon opgelopen om te gaan roken.
Waarschijnlijk is hij op het hek van
het balkon gaan zitten en onwel
geworden. Zijn partner zag hem
enkele minuten later op de grond
in de tuin van de buren liggen. Hij
was van 1 hoog naar beneden gevallen en is met letsel vervoerd
naar het ziekenhuis.

Legmeervogels zondag
staat met lege handen
Leven gaat voor.
De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat nierpatiënten zoals Willem in
leven blijven en ook écht kunnen blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons
hard voor preventie en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren
is geen leven, maar overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het
leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten,
onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven
liefhebben. Leven gaat voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl

Oefenwedstrijd KDO 1
vroegtijdig gestaakt
De Kwakel - Afgelopen zondag
speelde het eerste van KDO een
oefenwedstrijd tegen derdeklasser
Forza Almere. Omdat de bekerwedstrijd voor de Kwakelaars verplaatst
was naar aankomende donderdag
en KDO geen inhaalprogramma
had, kon deze oefenpot gespeeld
worden.
Het eerste wist voor het eigen publiek knap met 2-0 te winnen van
de middenmotor uit de derde klasse D. De doelpunten werden ge-

maakt door Erik Verbruggen en invaller Chiel Kok. De wedstrijd werd
echter na 68 minuten gestaakt wegens opstootjes in het veld. Aankomende donderdag speelt KDO 1 om
20:00 uur thuis in de tweede ronde
van het bekertoernooi tegen de ongeslagen koploper in de eerste klasse B, Magreb’90 1. Aanstaande zondag hervat het eerste om 14:00 uur
de competitie met een thuiswedstrijd tegen de nummer negen Geuzen/Middenmeer.

KDO 2 tankt vertrouwen
na winst in oefenduel
De Kwakel - Na een teleurstellende
start in de competitie voor het tweede, kwam de oefenwedstrijd tegen
’s Graveland als gelegen. In ’s Graveland ontspon een zeer boeiende
wedstrijd die KDO uiteindelijk met
3-4 wist te winnen. De doelpunten aan Kwakelse zijde werden gemaakt door Jean-Paul Verbruggen,
Rob Rewijk, Patrick van de Nesse en

Stefan Stolwijk. Hopelijk geeft deze
overwinning het elftal van Richard
van Dijk een boost richting de competitie. Aankomende zondag speelt
het tweede namelijk een zeer belangrijke thuiswedstrijd tegen Ouderkerk 2. Bij winst op de nummer
negen van de ranglijst, doet KDO 2
weer volop mee in de onderste regionen van het klassement.

Uithoorn - Het is niet de eerste
keer dit seizoen dat Legmeervogels
met lege handen op het veld achter
blijft. Ook in het duel tegen VVZA
weet Legmeervogels het grote veldoverwicht in treffers uit te drukken.
In de eerste 45 minuten van dit duel is het Legmeervogels die de ene
na de andere kans weet te creëren maar even zoveel keer wordt de
kansen niet afgemaakt. Legmeervogels spelers vinden elkaar goed
in de combinatie en speelt gewoon
een goede wedstrijd. Er is een inzet
van honderd procent. Geen inzet,
vechtlust, goed en verzorgd voetbal
dit alles kan je de ploeg van trainer
Jack Honsbeek niet verwijten. Alle
ingrediënten zijn aanwezig, alleen
alles ook omzetten in doelpunten dit
is wat er ontbreekt. Eindelijk is het
dan raak in de 31ste minuut als het
schot van Joey Sack niet goed wordt
verwerkt is Laurens v.d.Greft er als
de kippen bij om de bal in het doel
te schieten en heeft Legmeervogels
dan eindelijk de zo verdiende voorsprong. Helaas deze voorsprong
heeft geen minuut op het scorebord
gestaan of de stand is al weer gelijk.
Onbegrijpelijk dat dit zo snel kan
gebeuren. Maar goed, Legmeervogels geeft niet op blijft de bovenliggende partij.
Dan is het in de 35ste minuut gelukkig weer raak en is het Laurens
v,d,Greft die tekent voor zijn en Legmeervogels 2e doelpunt. Deze 2-1
voor sprong is meert dan verdiend.
De gasten zijn in d eerste 45 minuten, op de ene treffer dan na, niet
gevaarlijk geweest. Als de scheidsrechter dan na 45 minuten voor de
rust fluit heeft een ieder die Legmeervogels een goed hart toedracht
er dan ook het volste vertrouwen in
dat er een positief resultaat zit aan
te komen.
2e helft
Het begin van de tweede helft geeft
hetzelfde beeld als de 1ste helft.
Legmeervogels bepaalt en VVZA

wordt weer teruggedrongen op eigen helft. Dan zonder aanwijsbare
reden laat Legmeervogels het initiatief glippen en komen de gasten meer en meer in de wedstrijd.
Bij een van de schaarse tegenstoten
weet VVZA dan toch te score. Legmeervogels schrikt hiervan en trekt
zich meer en meer terug op eigen
helft. De druk op het doel van VVZA verzand langzaam maar zeker
en doelman Joey v.d. Wal krijgt meer
en meer werk te verrichten maar de
verdediging van Legmeervogels
is aanval van VVZA nog steeds de
baas. Het gaat goed tot de 88ste minuut dan weet VVZA zo waar nog
te score en staat het voor met 2-3.
De tijd is dan voor Legmeervogels te
kort om op gelijke hoogte te komen
hoewel Jordy de Groot, Alex Muller
en Lulinho Martins er dicht bij waren wordt er niet meer gescoord. Na
afloop vraagt men zich bij Legmeervogels af hoe het mogelijk is dat je
deze wedstrijd verliest terwijl je toch
handen vol kansen hebt gehad. Bij
VVZA is men uiteraard dol blij maar
op een overwinning op Legmeervogels hadden zij niet gerekend mede gezien het spelbeeld dit gehele duel.
Legmeervogels 2
Legmeervogels 2 moest aantreden
voor de beker tegen SDZ 2. Bijna
de gehele 2e helft speelt SDZ met
10 man en weet ondanks een speler
minder de achterstand van 4-1 om
te buigen tot 4-4. Daar dit een bekerwedstrijd was moesten er strafschoppen genomen worden om te
bepalen wie er verder mag in de bekercompetitie.
De 4-1 voor sprong wordt dan 4-4
en ook de strafschop serie gaat voor
Legmeervogels verloren. Conclusie, Legmeervogels wordt door eigen toedoen uitgeschakeld. Voor
de competitie gaat Legmeervogels
2 zondag op bezoek, in Almere, bij
AS’80.

Jeroen van Merwijk in
De Schutse
Uithoorn - Dinsdag 5 november verzorgt de Utrechtse cabaretier, schrijver en kunstschilder Jeroen van Merwijk een ‘sermoen van Jeroen’ in kerkgebouw
De Schutse. Een sermoen is een
hartversterkende preek. Cabaretier Jeroen van Merwijk kreeg het
idee voor een ‘Sermoen van Jeroen’ toen hij werd gevraagd om
in de Geertekerk in Utrecht een
preek te houden. Het preken vanaf de kansel beviel hem zo goed,
dat hij het plan opvatte om dat te
gaan doen in verschillende kerken door het gehele land. Inmiddels heeft hij dat met veel plezier en tot veler tevredenheid gedaan. Zijn ‘Sermoen van Jeroen
Kerkentournee’ wordt dit seizoen
vervolgd. Het thema van het sermoen, dat ongeveer een uur gaat
duren, is: ‘De ijdelheid van kiezen’. “Welke dingen kiezen wij
zelf?”, “Wat is er in het verleden
al voor ons gekozen?”, “Hebben
wij eigenlijk wel zoveel keuzes
als wij denken te hebben?” en “Is
het goed om alles zelf te kunnen
kiezen?” zijn een paar vragen die
aan bod zullen komen.

Humor
Jeroen van Merwijk zal de gemeente met de ernst van de predikant en de luchtigheid en humor van de cabaretier een aantal
dilemma’s en eventuele oplossingen voor die dilemma’s voorleggen, opdat de bezoekers gesterkt
de kerk kunnen verlaten.
Een inspirerende avond voor jong
en oud, kerkelijk betrokken of
minder bekend met de kerk, om
te luisteren, aan het denken gezet te worden. Na afloop van het
sermoen en na een korte pauze
gaat Jeroen van Merwijk het gesprek aan met zijn toehoorders.
De aanvang is 20.00 uur en de
zaal is open vanaf 19.30 uur.
U vindt de Schutse aan de Merodelaan 1. Kaarten à 7,50 euro (inclusief een consumptie) zijn
te koop bij Boekhandel van Hilten aan de Wilhelminakade 41-43
en bij Boekhandel ten Hoope aan
Zijdelrij 8, beide in Uithoorn.
Telefonische te bestellen bij Jeannette Voskamp: 530619 en Ds.
Harold Oechies: 267411.

Jongste jeugd KDO handbal
schittert in Aalsmeer
De Kwakel - De F- en H-jeugd van
KDO handbal is dit weekend voor
het eerst op toernooi geweest in
Aalsmeer. Met succes, want de meiden hebben een groot aantal wedstrijdjes gewonnen! En dat in de
plaats waar hun nieuwe sponsor,
namelijk Loogman tanken en wassen, vandaan komt. De F- en H-meiden zijn 5 t/m 8 jaar en spelen nog
geen echte competitie. In de loop
van het seizoen worden er door diverse verenigingen in de regio minitoernooitjes georganiseerd, op
klein(er) veld en in toernooivorm.
Altijd een groot handbalspektakel
met veel leuke randactiviteiten!
Winnen!
Afgelopen zaterdag was het eerste

toernooi voor de meisjes van KDO.
Bij de buren van FIQAS/Aalsmeer
hebben ze laten zien wat ze de afgelopen tijd hebben geleerd van hun
trainers Lorraine en Nicole.
Elke woensdag trainen ze, en dat
werpt zijn vruchten af, want er werden zaterdag diverse wedstrijdjes
gewonnen!
Loogman
De trainster denkt dat dit misschien ook wel komt door de nieuwe tenues die de meiden deze zaterdag voor het eerst hebben gedragen, van sponsor Loogman tanken en wassen. Bij Loogman aan de
Aalsmeerderweg/Legmeerdijk kunt
u terecht voor lage brandstofprijzen
en carwash.

Zaterdag 2 november:

Concert KnA in Crown
Theater: A Music Night Out
Regio - Zaterdag 2 november a.s.
geeft Muziekvereniging KnA weer
een groots concert in het Crown
Theater in Aalsmeer. Dit jaar het
thema ‘Musicals and More’. De
voorbereidingen zijn in volle gang.
Er wordt druk gerepeteerd en geoefend in de verschillende afdelingen van de muziekvereniging. Tijdens het concert zijn alle onderdelen van KnA te zien. Het harmonie
orkest speelt prachtige muziekstukken zoals Sleep van Eric Whitacre
en Aïda en verzorgt ook een aantal nummers samen met The Amstel
Gospel Choir. Het Klein Orkest van
KnA heeft er al heel wat optredens
opzitten de afgelopen maanden
waaronder concerten op de Elf Fantasy Fair in Haarzuilens én Arcen.

Het Klein Orkest laat onder andere
nummers horen uit Star Wars en de
Musical Tarzan. Natuurlijk doen de
slagwerkgroep, het dweilorkest en
de meiden van de twirlafdeling ook
mee tijdens A Music Night Out. Het
belooft weer een prachtige avond
te worden. Indien gewenst kan het
concert gecombineerd worden met
een dinerarrangement in het restaurant Eetze in het Crown Theater.
Zo heeft eenieder de mogelijkheid
tot een gezellig avondje uit voor een
betaalbare prijs. Kaarten zijn te bestellen via www.amusicnightout.nl.
U komt toch ook? Meer informatie
over Muziekvereniging KnA en haar
onderdelen vindt u op www.kna-uithoorn.nl
Zie ook advertentie in deze krant.

Bedrijfscompetitie

Nu ook voor het middenen kleinbedrijf bereikbaar
Mijdrecht - De bedrijfscompetitie van Tennishal De Ronde Venen is afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote competitie in regio De Ronde Venen. Tijdens de bedrijfscompetitie speelden bedrijven uit de omgeving in
teams van minimaal 4 personen
tegen elkaar. Om de bedrijfscompetitie voor midden- en kleinbedrijven toegankelijker te maken,
is het minimumaantal spelers
per team verlaagd naar 2 spelers.
De grotere bedrijven die afgelopen jaren deelnamen aan de bedrijfscompetitie als team, kunnen
nu een differentiatie aanbrengen
bij opgave van meerdere koppels. Doordat de bedrijven per
koppel inschrijven is er een betere indeling naar sterkte te maken. Het bestaat uiteraard ook tot
de mogelijkheden om deel te nemen onder een bedrijfsnaam met

klanten, vrienden of kennissen.
Bedrijfscompetitie 2013/2014
- Opgave per dubbelkoppel
(2 personen)
- Meerdere opgaves per bedrijf
mogelijk
- Verschillende niveaus
(meerdere poules)
- 2 wedstrijden van een uur
aaneengesloten
- 6 speelavonden van 2 wedstrijden in de periode november 2013 t/m maart 2014
- Gemiddeld 1 keer per maand
spelen op vrijdagavond
- Kosten 175,- per dubbelkoppel.
- Inschrijving sluit 31 oktober
Om in te schrijven of voor uitgebreide informatie kunt u de site www.tennishalderondevenen.
nl raadplegen. Voor meer info zie
ook advertentie elders in dit blad.
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PhoneHouse strijkt neer
in Aalsmeer

Aanstaande zondag om 11.00 uur:

Klok-terug-concert Tavenu
in dorpshuis De Quakel
De Kwakel - Aanstaande zondag 27 oktober organiseert Tavenu
weer het jaarlijkse ‘Klok-terug-concert’. Dit jaar zullen de slagwerkers
van Tavenu en Bovenkerk het publiek vermaken met slagwerkmuziek in diverse stijlen. De muzikanten van Tavenu, met enkele gastspelers van slagwerkgroep Bovenkerk,
zullen om 11.00 uur starten met een
combinatie van nummers met alleen ritmisch slagwerk (ongestemde instrumenten) en ook melodisch
slagwerk (gestemde instrumenten). Over het algemeen nummers
met een vleugje ‘latin’, maar ook
het mooie nummer Angels bekend
van Robbie Williams. Voor de komische ontspanning zorgt het nummer
‘Klussen met slagwerkers’.
Na een korte pauze zal slagwerkgroep Bovenkerk letterlijk het stokje overnemen. Eerst laat de enthousiaste jeugdgroep van Bovenkerk
horen hoe leuk muziek maken is.

Daarna zal de hele sambagroep van
Bovenkerk het publiek vermaken
met opzwepende sambaritmes. Zijn
er in De Kwakel jongens en meisjes
of iets oudere jongeren die weleens
kennis willen maken met slagwerkmuziek en het misschien zelf willen
proberen, dan zouden ze juist deze dag eens moeten komen kijken
en luisteren. Na de jeugd zal slagwerkgroep Bovenkerk, met enkele gastspelers van Tavenu, een aantal mooie nummers laten horen.
Met marimba’s, klokkenspellen, xylofoons en vibrafoons zal een gevarieerd programma te horen zijn, van
Blue Rondo à la Turk van Dave Brubeck bekend van Take 5 tot All Night
Long bekend van Lionel Richie.
Kortom: dit concert is een must voor
alle slagwerkmuziekliefhebbers. Het
concert vindt plaats in dorphuis
De Quakel aan de Kerklaan 16.
Aanvang 11.00 uur (wintertijd). De
toegang is gratis.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent
het tot haar taak om de lezers van haar krant zo
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf
geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze
krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die
niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een
standpunt inneemt.

Vuurlijn dicht, wat
een verademing!
In de Nieuwe Meerbode van 9
oktober staat een stukje over
de tijdelijke afsluiting van de
Vuurlijn voor gemotoriseerd
verkeer. Daarin wordt tevens
gemeld dat het goed zou zijn
de situatie op de Vuurlijn te
herzien en daar ben ik het, als
bewoner langs de Vuurlijn, van
harte mee eens. Sinds wij hier
meer dan een jaar geleden zijn
komen wonen, is het gemotoriseerd verkeer op de Vuurlijn een punt van aandacht dat
ook aan gemeente al meerdere malen gemeld is door meerdere bewoners. De situatie is er
echt gevaarlijk met het gemotoriseerde verkeer dat er hard
rijdt. Dat er een 30km bord
staat helpt daar niet bij, want
een enkele auto/motor houdt
zich daaraan, maar het merendeel niet. Wat een verademing

Herkenbaar
Inmiddels beschikt de hobbyclub
over 16 leiders, duidelijk herkenbaar aan hun blauwe shirt zodat de kinderen weten wie ze
aan moeten spreken als ze vra-

Uithoorn - The Masther Photographers Association organiseert
1x per jaar de grote Master Photography Awards, een prestige wedstrijd waar niet alleen uit Engeland
maar ook ‘world wide’ fotografen
aan deelnemen. Duizenden beelden
worden ingezonden in verschillende categorieën! Na 2 rondes jureren
zijn er 3 beelden door naar de finale!
Fotograaf Ingrid van Heteren heeft
de nominaties te pakken in de categorie Fine Art/Pictorial 1x & in por-

trait Art 2x. Altijd een hele eer om
een nominatie in de wacht te slepen
bij zo’n grote wedstrijd met zoveel
deelnemers. Tijdens een groot galafeest worden uiteindelijk de categoriewinnaars bekendgemaakt. Afgelopen zondag 20 oktober hebben
uiteindelijk de uitreikingen plaatsgevonden tijdens Master Photography Awards. Ben je benieuwd
geworden naar meer beelden van
Ingrid, bezoek dan ook eens haar
website www.fotostudioEnjoy.nl.

is het dan ook dat de Vuurlijn nu is afgesloten voor het
gemotoriseerd verkeer. Ik vraag
mij af of deze situatie niet gehandhaafd kan blijven omdat
ik me niet kan voorstellen dat
hierdoor mensen gedupeerd
zouden worden. De gemeente
gebruikt als argument dat destijds is besloten om geen knip
te maken, maar toen was de
woonwijk er nog niet. Ik denk
dat als je nu zou kijken, er meer
stemmen zouden zijn om de
Vuurlijn zo te houden dan hem
weer open te stellen voor gemotoriseerd verkeer.
Ik ben ook zeer benieuwd naar
uw vervolgartikel in de krant
hierover.
Christine de Geijter
Kazemat 15
Uithoorn

Ouderavond bij
Hobbyclub Fantasy’83
De Kwakel - Traditiegetrouw
houdt de hobbyclub uit De Kwakel ook dit jaar weer een ouderavond.
Het is precies 55 jaar geleden dat
Hobbyclub Fantasy’83 werd opgericht, toen nog een clubje aan
de Boterdijk waar jongens iets
konden sleutelen aan fietsen en
brommers. De tijd van sleutelen is al lang voorbij en het clubje is uitgegroeid tot een club en
de Boterdijk heeft plaatsgemaakt
voor de bovenverdieping van het
dorpshuis. Elke vrijdagavond komen hier zo’n 50 tot 60 jongens
en meisjes in de leeftijd van 8 t/m
12 jaar lekker knutselen. Dit kan
zijn timmeren, zagen, figuurzagen, schilderen of het maken van
sieraden. Eigenlijk is bijna alles
wel mogelijk.
Iedere vrijdagavond zijn er wel
één of twee thema’s waaraan de
kinderen mee kunnen doen, maar
ook zelfstandig iets verzinnen en
dit maken kan natuurlijk ook.
Vele werkstukken van klein tot
groot worden dan ook trots aan
het eind van de avond mee naar
huis genomen.

Drie nominaties voor
Ingrid van Heteren

gen hebben of ergens mee geholpen willen worden. Velen van
de leiding hebben vroeger zelf als
kind op de hobbyclub gezeten en
weten dus precies hoe het werkt.
Buiten de vaste hobbyclubavonden organiseert de hobbyclub
ook andere zaken zoals om het
jaar, als afsluiting van het seizoen,
een weekendje weg met de kinderen. Dit weekendje staat weer
gepland voor april 2014.
Sinds een aantal jaren wordt er
ook eenmaal per seizoen een
ontruimingsoefening gehouden.
Dit is in samenwerking met het
dorpshuis en de brandweer van
Uithoorn, zodat iedereen weet
wat er moet gebeuren bij een calamiteit.
De hobbyclub beschikt tegenwoordig ook over één stageplek
per seizoen. Deze hele formule
werkt zeer goed en iedereen die
wel eens een kijkje wil komen nemen bij de hobbyclub is dan ook
van harte uitgenodigd op vrijdagavond 8 november in dorpshuis
De Quakel aan de Kerklaan.
Dus kinderen: neem je broertje,
zusje, vader, moeder, opa, oma,
ooms en tantes lekker mee, dan
kunnen die onder het genot van
een kopje koffie of thee lekker
meeknutselen of eens een praatje maken met een van de leiding.
De toegang is natuurlijk gratis.

Aalsmeer - PhoneHouse opent deze maand nog een nieuw filiaal in
Aalsmeer. En dat vraagt natuurlijk om een geweldige actie. Op dit
moment wordt met man en macht
gewerkt om het spiksplinternieuwe pand aan de Zijdstraat op vrijdag 25 oktober feestelijk te openen.
Eigenaar Ria de Jong en haar partner Adri zijn trots om samen met
het team hun vierde filiaal te mogen gaan runnen. In de gemeentes Mijdrecht, Uithoorn en sinds 7
maanden ook Culemborg, zijn de
winkels al niet meer weg te denken.
Zij schetsen dat PhoneHouse is gespecialiseerd in bellen -mobiel en
vast-, internet en abonnementen
met alles wat daarbij hoort. ‘’Niet te
onderschatten voor ons is het vaste
bellen- en internet. Wij merken dat
ook daar nog steeds veel vraag naar
is.” Zo hebben we bijvoorbeeld een
ruime keuze uit meerdere aanbieders van de combinatie interactieve
tv, bellen en internet. We doen een
postcodecheck naar de mogelijkheden en zoeken de meest gunstige
aanbieding voor de klant op. Bij deze aanbieders moet je de weg weten
en daar zijn we goed in. Net als in
het verkopen van de meest uiteenlopende telefoons. We bieden altijd
het nieuwste van het nieuwste aan’’.
Ruime accessoirelijn
Verder zal de nieuwe winkel ook flink
uitpakken als het gaat om de accessoirelijn voor de bekende merken.
‘’Wie een stoere telefoonbeschermer zoekt, kan hier net zo goed te-

recht als een tiener die het mobieltje wil oppimpen. Alles wat tussen
smartphone en tablet is, wordt werkend voor gebruik geleverd en dat
is inclusief het overzetten van oude data als telefoonnummers, mailadressen en ga zo maar door’’. Dit
hoort allemaal tot de standaardservice van PhoneHouse. Net als de
backupservice, het uitleggen van
een nieuwe telefoon, het aanbieden
van verzekeringen voor de telefoon,
tablet en het geven van advies op
maat. Adri: “Onze doelgroep loopt
van basisschool tot senioren en van
prepaid telefoon tot businessabonnement. We luisteren naar iedereen
en verlenen uitgebreide service. We
plakken een screenprotector op, leveren bluetooth headsets en carkits
in vele modellen en geven advies
op maat. De businessman is net zo
welkom als de particulier, want wij
zijn van alle markten thuis.”
Actie
‘’De opening van ons nieuwe filiaal in Aalsmeer vraagt natuurlijk om
een feestelijke actie en die hebben
wij. Wie bij ons een nieuwe telefoon
met bijpassend abonnement koopt,
krijgt 20 euro korting op een accessoire naar keuze’’. Deze actie geldt
tot 30 november 2013. PhoneHouse,
Zijdstraat 38 vlak bij de molen,
Aalsmeer. Telefoon: 0297-792002.
Openingstijden: Maandag van 13.00
tot 18.00 uur, dinsdag tot en met
donderdag van 09.30 tot 18.00 uur,
vrijdag van 09.30 tot 21.00 uur en
zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur.

Buurtbeheer Zijdelwaard
en de Oostvaardersplassen
Uithoorn – Volgende week woensdag 30 oktober vindt om 19.30 uur
het bewonersoverleg Zijdelwaard
plaats in De Schutse aan De Merodelaan 2. Een overleg ván, vóór
en door bewoners van Zijdelwaard.
Na de agenda volgt een presentatie
over de Oostvaardersplassen door
de heer Erwin van Laar. De heer Van
Laar heeft prachtige dia’s en hij vertelt over dit schitterende stuk Nederlandse natuur. De Oostvaardersplassen is een plas-dras gebied tus-

sen Lelystad en Almere, eigenlijk de
bodem van de voormalige Zuiderzee. Hier leven de grauwe gans, konikpaarden, heckrunderen en edelherten. Bovendien voelen veel watervogels zich hier thuis: lepelaars,
aalscholvers, roerdompen en nog
vele andere soorten vogels. Nu is
het een van de belangrijkste moerasgebieden van West-Europa en
eigendom van Staatsbosbeheer. U
bent volgende week woensdagavond van harte welkom!

Wat weet u van diabetes?

Documentatiecentrum
maandagmiddag geopend
Vinkeveen - Met voortschrijdend
inzicht brengen de medewerkers
van het documentatiecentrum van
de historische vereniging De Proosdijlanden historisch lezenswaardige
en ook vaak aangename feiten en
wetenswaardigheden in een catalogus bijeen. Niet alleen historische
informatie over het grondgebied van
De Ronde Venen, maar ook de wijde
omgeving levert een bijdrage door
middel van geschreven teksten, fo-

to’s en prenten. Het documentatiecentrum bevindt zich in de Oudheidkamer in Dorpscentrum De Boei aan
de Kerklaan 32 te Vinkeveen. Alle maandagmiddagen zijn vrijwilligers aanwezig om toegang in de vele honderden documenten mogelijk
te maken. De laatste maandag van
elke maand kunt u ook in de avond
vanaf 19.30 uur in de Oudheidkamer
terecht om boeken, tijdschriften of
andere publicaties in te zien.

Start cursussen SeniorWeb
Uithoorn - In 1999 is SeniorWeb
gestart in de regio De Ronde Venen. Sindsdien hebben de vrijwilligers van SeniorWeb zo’n 4000 cursisten op computerles gehad. Op dit
moment is er veel werk voor de zes
ervaren docenten en vijf helpers. Allen werken voor SeniorWeb als vrijwilligers.
De komst van Windows 7 en onlangs versie 8 zorgde voor een explosief aantal aanmeldingen. In Uit-

hoorn zijn op dit moment nog plaatsen vrij op de Windows 8 cursus, die
op 29 oktober start, de Windows 7
cursus, die op 31 oktober start en
de fotobewerkingscursus die op
18 november start. Alle lessen zijn
’s middags van 14.00 tot 16.00 uur
in ‘t Buurtnest aan de Arthur van
Schendellaan 59. Voor inlichtingen en aanmelden 0297-282938 of
06-53454196 of een e-mail naar
seniorwebdrv@gmail.com.

Goochelshow voor de
kinderen in ‘t Buurtnest
Uithoorn - Op woensdag 30 oktober is er na het voorlezen in ’t Buurtnest een goochelshow, waar alle
kinderen tot 12 jaar welkom zijn. De
show wordt aangeboden door Jofifa
en het wordt heel spannend! Vanaf

14.30 uur wordt er met de kinderen
tot 7 jaar voorgelezen en vanaf 15.15
uur kunnen de oudere kinderen aanschuiven! Meer info bij Natascha Halici, kinder- en tienerwerker, tel. 0652646156 of nhalici@cardanus.nl.

Uithoorn - De 11-jarige Ronnie
van der Veen uit Uithoorn weet in
elk geval heel veel van diabetes, hij
heeft deze ziekte al vanaf zijn 3e jaar
en dit is zijn verhaal. De erfelijke of
genetisch bepaalde diabetes type 1
woekert al een paar generaties door
zijn familie. Hoewel hij eigenlijk al
zindelijk was begon hij toch opeens
weer in bed te plassen. Het bleek
dat Ronnie zo’n ontzettende dorst
had dat hij, hoe jong ook, alle colaflessen leegdronk en zelfs het water uit de bloemenvaas. Toen moeder Anita dat ontdekte, werd haar
bange vermoeden bewaarheid: ook
Ronnie had diabetes. Anita had inmiddels veel ervaring met deze ziekte en Ronnie werd met spoed opgenomen in het AMC waar hij werd
ingesteld op insuline en een dieet en daarmee was zijn leven gered. Ronnie kon zichzelf toen nog
niet inspuiten met insuline en eigenlijk vindt hij dat nog steeds heel
akelig, zijn moeder helpt hem daarmee. Omdat ook zijn oma diabetes
had hielp zij Ronnie met het controleren van de bloedsuiker-waarden
en zo leerde hij dat wèl zelf te doen.
Het kost veel moeite hem in te stellen op de juiste hoeveelheid insuline, hetgeen bijvoorbeeld afhangt
van de energie die je verbruikt (bijvoorbeeld sporten), je stofwisseling, hormonen, eten etc. Als je jong
bent en opgroeit is dat telkens aan
verandering onderhevig en daarom
kreeg Ronnie een insulinepomp die
de insulinetoevoer beter kan reguleren dan de injecties, die hij vaak 7x
per dag kreeg.
Pompje
Het pompje zit onder zijn kleren op
zijn buik en door middel van een
kleine canule meet en doseert deze de insuline die je op dat moment
nodig hebt. Hij moet elke avond de
pomp uitlezen via de computer en
stuurt dan de gegevens naar zijn
vaste verpleegkundige in het Spaarne Ziekenhuis. Die bepaalt dan vervolgens of de pomp opnieuw moet
worden ingesteld. Ronnie heeft ondanks de pomp toch heel vaak te
hoge bloedsuikerwaarden, vooral
nu in de puberteit, waardoor (en al
eerder) gedragsveranderingen zijn
ontstaan en daardoor ook leerproblemen. Hij gaat naar een school
voor speciaal onderwijs in Santpoort
en heeft het daar nu aardig naar zijn
zin nadat hij eerst zijn klasgenoten moest uitleggen wat zijn pro-

bleem is om zo zijn gedrag te kunnen duiden. Ronnie weet niet wat
een leven is zonder diabetes. Hij is
altijd bezig met wat hij wel en niet
mag eten, hoeveel en wanneer. Eigenlijk bijna een voedingsexpert
want alles heeft invloed op zijn stofwisseling en gedrag. Een familielid met diabetes heeft zeer grote
invloed op de andere gezinsleden.
Daar weet Anita van mee te praten,
haar moeder had immers ook diabetes type 1 met veel complicaties.
Steun
Nu is Anita Ronnie’s steun en toeverlaat en staat hem altijd bij. Zijn
beide ouders stimuleren hem ook
in sport en andere activiteiten. Zo
is Ronnie ook heel sociaal, hij spaart
oude mobieltjes voor stichting Opkikker en liep voor KiKa de sponsorloop. Hij collecteerde voor het Astmafonds en nu alleen nog voor het
Diabetesfonds omdat hij het ook
druk heeft met school. Diabetes is
een ongeneeslijke auto-immuun
ziekte die grote invloed heeft op het
lichaam. Het maakt de cellen kapot
die insuline maken. Dat kan op den
duur vaak ernstige complicaties geven aan o.a. de ogen, fr nieren, de
bloedvaten, de hersenen, het hart
en de huid. Van diabetespatiënten
zoals Ronnie zijn er zeer velen. Maar
er zijn ook mensen die de erfelijke
variant pas op hun 20e jaar of later
krijgen. Diabetes is dus een ziekte
die NIET alleen wordt veroorzaakt
door te veel eten en drinken. En als
er mensen zijn die door te veel eten
en drinken diabetes krijgen schuilt
er achter die slechte levensstijl vaak
een sociale of psychosomatische
problematiek.
Collecte
Van 28 oktober t/m 2 november is
er weer de collecte voor het Diabetesfonds. Wij hopen dat door Ronnie’s verhaal nog meer mensen begrijpen wat diabetes voor ziekte is.
Zodat ook collectanten niet meer
aan de deur worden weggestuurd
met de mededeling dat ‘diabetes je
eigen schuld is’. Heel veel collectanten voor het Diabetesfonds hebben
zelf de ziekte of een familielid met
diabetes. Het Diabetesfonds komt
nog altijd collectanten te kort.......
Voor alle informatie verwijzen wij u
graag naar de website: www.diabetesfonds.nl. Namens alle diabetespatienten: bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw gift!
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Verdiende winst voor Qui vive heren
Uithoorn - Qui Vive heren 1 nam
het zaterdag jl. op tegen Amersfoort.
Amersfoort is goed gestart aan het
seizoen. Met één wedstrijd minder
gespeeld hebben ze 3 punten minder dan Qui Vive bij aanvang van de
wedstrijd.
Het fluitsignaal had nog niet geklonken of de bal lag al in het net.

1-0 voor Qui Vive na 46 seconden.
Een backhand voorzet van Wouter
Haremaker kon Jasper de Waal verlengen. De Pakistaanse keeper van
Amersfoort was verschalkt.
Qui Vive bleef sterk ik het begin
met een hoog rendement, de tweede aanval leidde tot een strafcorner.

Mark Weber mocht aanleggen maar
pushte net naast.
Amersfoort bleek in de eerste helft
uiterst effectief. De ploeg kreeg 1
strafcorner en twee kansjes maar
wist wel 2x te scoren. Waardoor ze
met 1-2 de rust in gingen.
Na de rust kon de thuisploeg de
wedstrijd kantelen. Haremaker zet-

te de aanval zelf op, gaf de bal diep
mee met Jasper de Waal die de bal
terug wist te leggen op de doorgelopen Haremaker. 2-2. Amersfoort leek gebroken en niet lang na
de 2-2 was het wederom feest. Een
strafcorner werd afgedwongen, en
Martijn Bots kon via de rebound de
3-2 achter zijn naam schrijven.
Lange tijd leek het erop dat dit de
einduitslag ging worden, maar Erik
Otto wist in de slotfase nog 2 man
opzij te zetten en gaf daarna een
splijtende pass de cirkel in. Jasper
de Waal maakte zijn tweede doelpunt van de wedstrijd uit de rebound die uit deze aanval kwam.
4-2.
Ook hier bleef het niet bij. De Waal
en Haremaker wisten elkaar voor de
derde keer te vinden. De geweldige
tip-in was onhoudbaar.
5-2 was de stand bij het laatste
fluitsignaal. Dankzij een zeer goede tweede helft waren de punten
dik verdiend.

Legmeervogels C3 naar
volgende bekerronde
Uithoorn - Woensdagavond begon
de zaterdag C3 aan de laatste bekerwedstrijd van de bekerpoule tegen SCW C2. De eerder geplande
wedstrijd was reeds verschoven en
de op de nieuwe speeldatum werd
de wedstrijd vervolgens afgekeurd.
De C3 begon scherp aan de wedstrijd waardoor er rijkelijk werd gescoord. De combinaties liepen vlot
en resulteerde in een simpele voorsprong bij de rust , 7-2. Na de rust
gingen de jongens gewoon door
met het scoren, echter de concentratie werd (begrijpelijk) iets minder.
Hierdoor was het ook voor de tegen-

stander mogelijk om te voetballen
en doelpunten te maken. De eindstand gaf een duidelijk beeld van
het krachtverschil tussen de teams,
12-5. De eindstand in de bekerpoule is derhalve gespeeld 3 wedstrijden 9 punten en 42 doelpunten voor
en 5 tegen. Ook in de competitie
gaat het voortvarend. Na vier wedstrijden is de C3 nog steeds ongeslagen. De C3 staat momenteel 2e
met één wedstrijd minder gespeeld
dan de nummer één. In de competitie wordt er ook flink gescoord. In
de vier gespeelde wedstrijden is er
33 keer gescoord. De hoop is dat de

BMX Topcompetitie in
Zoetermeer

koppies er bij blijven en dat ze de
najaar-competitie tot een goed ein-

de weten te brengen en deze als
kampioen kunnen afsluiten.

Concentratie is alles bij Bridge Club de Legmeer
Uithoorn - Het gaatje tussen 3Sans
+ 1 en 3Sans + 2 kan bij het parenbridge 100% zijn. Omdat de leden steeds sterker lijken te zijn gaan
spelen kan een simpel snij foutje
nu het verschil maken. Zie hier een
mogelijke verklaring voor de sterk
wisselende scores zoals in de A- lijn
waar Ben ten Brink en Jan Bronkhorst na de top van een week eerder
nu weer eens ver onderaan eindigden. Joop van Delft & Frans Kaandorp kunnen de aandacht de laatste
tijd het best vast houden en werden
eerste met 58,68%. Jan Egbers &
Ben Remmers slagen hier ook aar-

dig in en werden twee met 56,60%.
Tom de Jonge & Herman Vermunicht sprongen deze keer naar de
derde plek met 54,51%, waarna de
plaatsen vier en vijf gedeeld werden door Gerda Schavemaker &
Jaap Kenter en Tonny & Otto Steegstra met 53,82%. In de B- lijn domineerden Heleen & Mees van der
Roest door 61,11% te behalen en zo
eerste te worden. Lidy Krug & Ada
van Maarseveen herpakten zich
knap na een moeizame starttafel en
haalden een tweede plaats binnen
met 60,07%. Cobie Bruine de Bruin
deed het nu met Gijs de Ruiter en

dat wierp vruchten af met 55,90%
als derde. Marianne & Huub Kamp
tekenden voor de vierde positie en
Ans de Koning & Wim Röling hielden na een zeer sterk begin van de
avond nog net genoeg procenten
over met 52,43 vijfde te worden.
In de C- lijn viel zoals op meer avonden het hoogste percentage te bewonderen, Tini Geling & Jo Wevers
kwamen op 64,58% uit. Ko & Adrie
Bijlsma waren ook goed op dreef als
tweede met 57,81% en daar sloten
Tini Lotgerink & Jeanette Vermeij zich als derde met 57,29% naadloos bij aan. Ria Verkerk & Anneke

de Weerdt volgden als vierde met
55,21% en Ger Quelle kwam met
Ans Voogel met 52,08% op vijf uit.
Volgende keer alweer de derde zitting en dat betekent voor de achterblijvers alles op alles en je hoofd er
bij houden.
Bezit u ook de juiste concentratie
of wilt u zich dat eigen maken,kom
dan eens meedoen bij Bridge Club
De Legmeer. Elke woensdagavond
vanaf 19.15 uur in de barzaal van
sporthal De Scheg. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl of per telefoon
0297 567458.

AKU sprintgroep start voorbereiding bij Yogapret
Uithoorn - Na een intensief en succesvol atletiekseizoen is de sprintgroep van AKU bij Yogapret van
start gegaan met de voorbereiding
op het nieuwe atletiekseizoen. Met
het thema ‘bewustwoording en een-

wording van het lichaam’ hebben de
atleten een inspirerende les Hatha
yoga gehad onder leiding van Finy
Sheils. Voor de atleten een nieuwe
ervaring om op een andere en bewuste manier bezig te zijn met het

lichaam. Daarbij hebben de atleten
handige tips van Finy Sheils meegekregen om tijdens de trainingen
gerichter op houding en ademhaling te letten. De komende weken
zal voor de sprintgroep in het te-

ken staan van conditionele opbouw.
Naast de inspirerende sessie bij
Yogapret.nl zullen de atleten een
bootcamp gaan volgen bij personaltrainer Jarl Flart en zullen ze gaan
trainen in de duinen van Schoorl.

Biljartkampioenschap voor dames in de Springbok
De Hoef - De biljartcompetitie van
De Ronde Venen is weer begonnen
Veel mensen denken dat dit een
sport is voor oude mannetjes in
bruine cafés. Niets is minder waar!
Al enige jaren spelen ook diverse
dames mee in deze competitie. Het

wordt tijd om deze dames in een
toernooi te laten uitkomen waarin
gespeeld zal worden om een wisselbeker die beschikbaar word gesteld
door De Rooij Zand en Grindhandel b.v. en Marie zal deze zelf uitreiken op 27 oktober. Dames buiten

deze regio hebben zich aangemeld.
Zij komen uit De Kwakel, Uithoorn
en De Ronde-Venen. Dit toernooi zal
gehouden worden in de vernieuwde
locatie van de Springbok “De Hoef”
Er zal gespeeld worden en wel op
vrijdag 25 oktober vanaf 19.30 uur

en zondag 27 oktober vanaf 11.00
uur op drie prachtige tafels die hier
geplaatst zijn door de Biljartmakers
uit Portengen. Ook nieuwsgierig?
Kom dan kijken op vrijdag en zondag naar de dame die de roze trui
voor één jaar mag dragen.

Regio - Afgelopen zondag 20 oktober vond de laatste topcompetitie
van dit seizoen plaats op de baan in
Zoetermeer. Dit was ook gelijk een
internationale TC waardoor dubbele punten te behalen vielen. Genoeg
reden dus om aan de start te verschijnen. ’s Morgens was het de eer
aan de boys 7-12 en de cruiser categorie. De wedstrijd zou om 10.00
uur beginnen maar doordat er toch
nieuwe startlijsten moesten komen
begon de wedstrijd een kwartiertje later. Gelukkig was het droog
weer en er scheen zelfs af en toe
een zonnetje op de baan, kortom
prima weer om een goede prestatie neer te zetten. In totaal 53 races vandaag waarin 21 rijders van
UWTC zich hadden ingeschreven.
Bij de cruisers 45 jaar en ouder zetten Evert de Jong en Wim Pieterse
een prima prestatie neer door beiden na het rijden van de drie manches zich te plaatsen voor de halve finale! Bij de boys 7 jaar reed Jur
de Beij ook bij de eersten en kon zo
doorstromen naar de kwartfinale.
Voor Brian Worm bij de boys 9 jaar
was het zijn eerste topcompetitie
wedstrijd en reed zeer goed door in
alle drie zijn manches bij de eerste
vier te eindigen ook voor hem een
kwartfinale plek!
Kwart finales
Om 12.15 uur begonnen de kwartfinales waarvoor 8 rijders van UWTC
zich wisten te plaatsen. Voor veel rijders was het erop of eronder aangezien er in deze kwartfinales
soms maar één rijder moest afvallen. Maarten van de Mast had bij de
boys 12 jaar een slechte start maar
wist zich door heel hard door te fietsen toch te plaatsen voor de halve
finale door als derde te eindigen.
Ook voor Izar van Vliet Garcia, Bart
van Bemmelen, Brian Boomkens en
Kevin Boomkens een plek in de halve finale! Na een korte pauze konden de halve finales beginnen. Voor
Brian Boomkens zat het niet mee
hij werd net vijfde in zijn halve finale. Izar van Vliet Garcia reed bij
de boys 11 jaar naar een zeer ver-

dienstelijke derde plaats, een finaleplek voor hem! Bij de boys 12 jaar
zaten de drie jongens van UWTC (
Maarten, Bart en Kevin) bij elkaar
in de halve finale, alleen voor Bart
pakte dit goed uit hij reed naar een
mooie eerste plaats. Het zonnetje begon nog wat meer te schijnen
en om 13.15 uur werd er begonnen
met de 14 finales. De finales werden helaas opgeluisterd door vele
valpartijen. Izar(boys 11) heeft gevochten voor wat hij waard was en
reed naar een mooie 6e plek. Bart
van Bemmelen(boys 12) had vandaag maar één doel voor ogen en
dat was zijn grote concurrent Pieter
van Lankveld uit Erp een keer verslaan, iets wat hem hele jaar nog
niet gelukt was. Bart had een superstart en lag mooi voorop in de laatste bocht deed Pieter nog een poging om langszij te steken maar Bart
hield de bocht goed dicht en ja hoor
gelukt vandaag 1ste plaats, een super prestatie!!
Blok 2
Om 13.35 uur was de wedstrijd van
blok 1 afgesloten. Daarna konden
de rijders van blok 2 (Boys 13,14,
nieuwelingen jongens en elite men)
zich warm rijden. Voor UWTC kwamen 8 rijders aan de start, voor Thomas v.d. Wijngaard, Tom Brouwer,
Wiljan Brouwer en Michiel Jansen was het helaas na de manches
al afgelopen. Arjan van Bodegraven en Mats de Bruin wisten het te
redden tot de kwartfinales. Roberto Blom reed vandaag zeer verdienstelijk maar het lukte hem niet om
in de halve finale bij de eerste vier
te eindigen.
Voor Joey Nap bij de boys 13 was
het een zeer spannende dag zou het
hem lukken om het overall kampioenschap in de wacht te slepen. Zijn
grootste concurrent Tino Popma
was niet aanwezig. Het lukte Joey
om de finale te halen en daar naar
een mooie 5e plaats te fietsen. Genoeg punten voor hem om zo eerste
te worden. Een fantastische prestatie waar we met heel UWTC zeer
trots op zijn !!

Legmeervogels C2 zaterdag
Uithoorn - Trainer Gregory Jong: …
na een aantal jaar trainer te zijn geweest bij de pupillen, junioren en

Dames senioren, begint er dit seizoen een nieuwe uitdaging met deze 1e jaars groep C-junioren. Na-

dat de definitieve selectie werd gemaakt hebben Jason Hous en ik onze ideeën uitgewisseld hoe wij dit

Achterste rij van links naar rechts: Gregory Jong (trainer), Tim Peeters (verdediger), Tommy Fluks (aanvaller), Vincent
Pijpers (keeper), Gianni van der Schaft (middenvelder), Thyme van Setten (aanvaller), Coen Lodder (verdediger), Juninhio Jong (middenvelder), Lucas Broers (middenvelder), Raynor van der Weijden (keeper), Jason Hous (trainer)
Voorste rij: Mervin Hansen (verdediger), Thomas Topman (aanvaller), Luuk Streefkerk (verdediger), Michael van Soest
(middenvelder), Sebastiaan Krijtenberg (aanvaller), Sergio Drenth (middenvelder), Stan Tjassens (verdediger).

team naar successen gaan begeleiden. Tot nu toe hebben we 3 bekerwedstrijden gespeeld, 1 oefenwedstrijd en 5 competitiewedstrijden en hieruit hebben we het maximale gehaald; alle wedstrijden omgezet in winst. Er zaten wat mindere wedstrijden bij en ook een paar
sterke. Het voetbal dat wij nu spelen
is zodanig, dat wij in de gespeelde
wedstrijden de betere ploeg zijn geweest en ook de wedstrijden terecht
hebben gewonnen.
Hier en daar maken we verkeerde
keuzes en onnodige foutjes waardoor we in alle wedstrijden een goal
tegen krijgen. Maar door een sterk
middenveld weten wij de aanvallers
in scoringspositie te brengen en dit
vaak met succes. Als team weet ik
dat het nog veel beter kan, maar het
seizoen is net 2 maanden bezig, dus
we hebben nog voldoende tijd om
dit te gaan verbeteren. Alle spelers
hebben plezier in het spelletje en
groeien elke training en wedstrijd
weer een stukje op niveau. Als dit
team zich zo blijft ontwikkelen zullen we eind van het seizoen zeker
hoog eindigen en een mooie basis
hebben voor het komend seizoen.

Plexus Uithoorn sponsor
Legmeervogels
Uithoorn - Wouter Witsel, Plexus
Uithoorn, en Bart Top, voorzitter van
Legmeervogels, hebben het sponsorcontract wat Legmeervogels met
Plexus Uithoorn is aangegaan getekend. Plexus Uithoorn verzorgt de
shirtreclame op de shirts van het
grootste deel van de C-junioren en
maakt tevens gebruik van de ac-

commodatie van Legmeervogels.
Legmeervogels gaat gebruik te maken van die aanwezigheid zodat indien nodig gelijk verzorging aanwezig is. Voorst zal Plexus voorlichting verzorgen aan trainers en leiders ter voorkoming van blessures
of op welke manier je die kunt voorkomen.

16 Nieuwe Meerbode

• 23 oktober 2013

Mooie cyclocross in
Nieuwveen

Tweemaal feest bij
bridgeclub ABC

Uithoorn - Zondag 20 oktober is
de Amsterdamse cross competitie (ACC) van start gegaan met de
veldrit in Nieuwveen. De ACC bestaat uit 11 veldritten in de wijde omgeving rondom Amsterdam.
Met meer dan 100 veldrijders een
druk bezochte wedstrijd in Nieuwveen, waar ook een veldloop, stepcross en MTB race op het programma stond. De cyclocross in Nieuwveen wordt georganiseerd door leden van de UWTC en er waren dus
ook veel UWTC deelnemers aanwezig.De dag werd begonnen met de
jeugd veldrit. Uitslag veldrit jeugd
cat 1-4: 1 Maud Rijnbeek, 2 Eslin
Akkermans, 3 Jelmer Kuipers. Uitslag veldrit jeugd cat 5-7: 1 Owen
Geleijn, 2 Menno Broex, 3 Hidde van
Veenendaal, 4 Stijn Ruijter en 10 Ian
van de Berg. Uitslag veldloop jeugd:
1 Menno van der Jagt, 2 Jaimy van
de Loo, 3 Sietse van der Pal. Uitslag
veldloop 16+: 1 Arno van Nieuwenhuizen, 2 Pim van Reijen, 3 Brent
Pieterse. Uitslag MTB: 1 Patrick
Hoekstra, 2 Peter Reitsma, 3 Wilfred
Hoogenboom. De dag werd afgeslo-

Uithoorn - Vorige week nodigde ik
nog iedereen uit om kennis te komen maken met het edele bridge
spel bij onze club ABC in het Buurtnest op de donderdagmorgen, maar
kon niet beloven dat er elke week
getrakteerd zou worden. Tot mijn
stomme verbazing waren er dit keer
niet een maar twee leden die trakteerde vanwege hun verjaardag. We
vierde in onze club een 85 jarige en
een 80 jarige geboortedag, al moet
ik er direct bij zeggen dat men het
de beide dames absoluut niet kon
afzien. Tussen de eerste en tweede
ronde en tussen de vierde en vijfde
ronde werd er een heerlijke traktatie
rondgedeeld. Ons gelegenheids dameskoor, zij komen er steeds beter
in, ik hoor steeds minder valse noten, zongen beide jubilarissen luidkeels toe. Deze week was het weer
gezellig druk, er werd in bijna een
complete bezetting gespeeld.
Er werd aan 14 tafels gebridged.
In de de A-lijn met 8 tafels en 6 tafels in de B-lijn., helaas een stilzitters ronde in de A-lijn, maar niemand klaagde want dan konden de
traktaties even verwerkt worden.

ten met bijna 90 veldrijders van 16
jaar en ouder. Uitslag veldrit dames/
nieuwelingen: 1 Teun Mouris, 2 Victor Broex, 3 Sonny van der Linden,
6 Lorena Wiebes, 9 Marit Plat. Uitslag veldrit 40-: 1 Dylan Groenewegen, 2 Bas de Bruin, 3 Etienne Lenting, 8 Dennis Moolhuijsen, 12 Jaron Berends, 13 Michael van Meerland, 16 Jeroen van Pierre. Uitslag
veldrit 40+: 1 Jean-Paul Brunsveld,
2 Brian Burggraaf, 3 Ron Vroom, 8
Pieter Heidema, 28 Harry van Pierre,
29 Ben de Bruin, 30 Gerard de Veer,
34 Leo van Hul. Bart de Veer, Henk
van Laar en Rene Wiebes kregen te
maken met materiaalpech en konden niet finishen.
Strandrit Hoek van Holland – den
Helder
UWTC lid Jeroen Breewel heeft op
zondag 20 oktober meegedaan aan
de 130 km lange strandrit langs de
Nederlandse kust. Bijna 1000 deelnemers gingen ’s morgens om 8 uur
van start in Hoek van Holland. Jeroen Breewel reed buitengewoon
goed en eindigde op de 16e plaats
met een gemiddelde van 35.7 km/u.

SV Amstelland Uithoorn start
het nieuwe schaatsseizoen
Uithoorn - Zodra de buitentemperatuur begint te dalen, lopen de leden van Schaatsvereniging Amstelland warm voor het nieuwe schaatsseizoen. Afgelopen weekend was
het zover. De Jaap Edenbaan, thuisbasis voor onze schaatsvereniging,
opende haar deuren en de eerste
rondjes werden verreden. Voor de
één nog wat onwennig, voor de ander alsof er geen zomerstop heeft
plaatsgevonden. Schaatsvereniging
Amstelland speelt hierop in door
schaatslessen voor jong en oud te
verzorgen, waarbij het schaatsplezier voorop staat. De schaatsers
trainen veelal op zaterdag en werken samen met de deskundige en
enthousiaste trainers aan een betere schaatstechniek en -conditie.
Als de eerste seniorengroep op de
vroege zaterdagochtend heeft getraind, staat een grote groep jeugdschaatsers al te popelen om de basistechnieken van het schaatsen te

leren. Aan het eind van de zaterdagmiddag trainen de jongeren tot ca.
18 jaar, waarvan er een aantal regelmatig een wedstrijd rijdt. Op dit
uur traint ook de tweede seniorengroep. Deze groep is in het afgelopen schaatsseizoen ontstaan zodat jong en oud(er) tegelijkertijd de
sport kan beoefenen. Ook kan er recreatief geschaatst worden op het
rustigere toerschaatsuur op donderdagavond in Haarlem. Naast het
schaatsen organiseert Schaatsvereniging Amstelland diverse, gezellige activiteiten, zowel binnen als buiten het schaatsseizoen.
Voorbeelden hiervan zijn zomertrainingen en zaaltrainingen om de
techniek extra bij te schaven en, als
de omstandigheden dat toelaten,
gezamenlijke trainingen op buitenijs. Aanmelden voor het nieuwe seizoen kan nog, dus kijk voor meer informatie op www.svamstelland.nl

3 november 2013:

Zilveren Turfloop
De Ronde Venen - Op 3 november 2012 organiseert de Atletiekvereniging De Veenlopers uit
Mijdrecht voor de 23e keer De Zilveren Turfloop.
Ook dit jaar zal de Zilveren Turfloop
de eerste loop zijn van het Zorg &
Zekerheidcircuit 2013/2014. Aan dit
circuit, dat tot de grootste van het
land behoort, doen acht regionale
lopen mee. Bij elke loop krijgen de
deelnemers het aantal punten dat
gelijk is aan hun plaats op de ranglijst. De punten worden bij elkaar
opgeteld en degene met het laagste aantal punten wordt eindwinnaar van het Zorg en Zekerheid Circuit 2013/2014. Kijk voor meer informatie op www.zorgenzekerheidcircuit.nl
Nabij sporthal De Phoenix kan weer
op verschillende afstanden worden
gestart. Voor de jeugd is er de Rabo Kinderloop over een afstand van
1 km waarvan het parcours door het
sportpark voert. De deelname hieraan is gratis.
Andere afstanden waaraan deelgenomen kan worden zijn 5 km, 10 km
en 16,1 km. Dit zijn allen prestatielopen.
Tenslotte is er een Businessloop die
kan worden gelopen als 5 en 10 km.
De Businessloop is bedoeld voor
bedrijven en instellingen. Men loopt
in teamverband en de gezamenlijke
tijd telt voor het uiteindelijke resultaat. Net als voorgaande jaren is de
belangstelling voor deze Businessloop enorm.
Vrijwilligers
Het parcours voert de deelnemers
zoals elk jaar door het polderlandschap van Mijdrecht, De Hoef en
langs de Kromme Mijdrecht. Vele
vrijwilligers zullen zorgdragen voor
een veilige route.
Een deel van de inkomsten van

de startgelden van de Zilveren
Turfloop wordt ieder jaar gedoneerd
aan een goed doel. Dit jaar is gekozen voor Stichting Duchenne
Heroes. Deze stichting organiseert
jaarlijks in september een sponsorfietstocht van Luxemburg naar Nijmegen. Duchenne Heroes zet zich
in voor de ziekte van Duchenne. Dit
is een spierziekte, waarbij door een
genfout de spieren langzaam afbreken. De ziekte van Duchenne heeft
impact op álles. Het komt vooral
voor bij jongens. Als peuter kunnen
zij fysiek niet meekomen. Ze vallen
vaak, breken veel. Rond hun twaalfde kunnen ze vaak niet meer lopen.
De spierkracht blijft afnemen tot de
jongens niet meer zelfstandig kunnen eten, geen bladzijde meer kunnen omslaan, zich niet meer kunnen aankleden en ’s nachts tot wel
acht keer omgedraaid moeten worden. Uiteindelijk verzwakken ook
de ademhalingsspieren en de hartspier. Dat maakt de ziekte dodelijk:
vaak worden de jongens niet ouder
dan dertig jaar. De organisatie is opgericht door ouders om het wetenschappelijk onderzoek naar een genezing of behandeling te versnellen.
Start en inschrijving
De start van de Zilveren Turfloop is
vanaf 11.00 uur. De start van de RABO Kinderloop is om 10.15 uur. In
de sporthal De Phoenix vindt ook
de inschrijving plaats en is een mogelijkheid tot omkleden. Daarnaast
is er een tasseninname. Uiteraard
kunnen deelnemers en publiek gebruik maken van de faciliteiten die
de sporthal biedt. Er is ook een horecavoorziening aanwezig.
Voor meer informatie over de starttijd per afstand, de bereikbaarheid,
het prijzengeld, het parcours etc.
kijkt u op www.zilverenturfloop.nl

Chris vrij voor de keeper en scoorde
zijn 2e doelpunt.
KDO probeerde met man en macht
de gelijkmaker te forceren maar het
was vanmiddag duidelijk de wedstrijd van de keepers. Beide keepers
hielden tot het eind van de wedstrijd alle ballen tegen. Het is dan
ook duidelijk dat Beau de man van
de match was voor KDO. Eindstand
Only Friends JG3 – KDO JG1 3-2.
KDO bezet nu de tweede plaats en
staat 1 punt achter op Only Friends
JG3.

B-lijn
In de B-lijn is het stuivertje wisselen
Nu werd het echtpaar Ans en Joop
Zoethout knap eerste met een percentage van 59,58 %.
Tweede werd nu het paar Greet van
Diemen en Nel Groven met 56,67 %
en derde waren Thea Kruyk en Bep
Soppe met 55,83 %.
Dit zijn normale uitslagen, zo heb ik
ze graag, want deze namen kan ik
uit mijn hoofd typen zonder steeds
op een blaadje te hoeven kijken.
Competitiestand
Na vijf ronde begint zich toch een
zekere scheiding af te tekenen.
A-lijn
Eerste staat nog steeds het echtpaar
Ria en Joop Smit met een gemiddelde score van 57,96 %.
Tweede is het paar Ciny v.d.Elsen en
Hetty Houtman met 56,49 %.
Derde zijn Roel Knaap en Greet de
Jong met 52,80 %.
Alles staat nog dicht bij elkaar er
valt nog niet veel van te zeggen.
B-lijn
Eerste staat het paar Greet van Diemen en Nel Groven met een gemiddelde score van 55,05% Tweede het
echtpaar Ans en Joop Zoethout met
53,45 %.
Derde Staat het paar Ada Groenewegen en Roelie v.d.Voorden met
53,42 %.
Hier staat alles nog dichter op elkaar, dat maakt het wel spannender.
Als U interesse heeft in bridge, kom
dan eens langs in het Buurtnest om
kennis te maken met het zo edele spel. Wij spelen elke donderdag
vanaf 9.00uur in het Buurtnest in
Uithoorn.

Regen, regen en nog eens regen
De Kwakel - Andere wedstrijden
in de overgangsklasse A waren al
afgelast, maar het hockeyveld van
Almere was goed bespeelbaar zo
bleek. Qui Vive begon sterk. Vroeg
in de wedstrijd werd Almere teruggedrongen op eigen helft: de hoge
press pakte wederom goed uit. Almere kon hierdoor niet goed opbouwen waardoor ze niet tot mogelijkheden/kansen konden komen. Qui
Vive had echter wel een aantal mogelijkheden. Maar ook de uitploeg
kwam helaas niet tot scoren in de
eerste helft. Waardoor Qui Vive met
0-0 de kleedkamer inging. Ook de
tweede helft was de uitploeg de bo-

venliggende partij. Qui Vive stond
zeer gedisciplineerd te verdedigen
waardoor Almere niet tot mogelijkheden/kansen is gekomen. Ter indicatie, keeper Peter van Ooik heeft
de bal maar 1x mogen wegtrappen.
De goal liet 55 minuten op zich
wachten, maar was zeker verdiend.
Erik Otto passeerde zijn tegenstander en bediende Wouter Haremaker
die het laatste zetje mocht geven.
0-1 was de eindstand, een verdiende overwinning die belangrijke punten oplevert.
Komende zondag 20 oktober komt
Amersfoort op bezoek in De Kwakel.
Hopelijk tot dan!

BVK leden onder invloed

Nipt verlies kost KDO
JG1 koppositie
De Kwakel - Twee weken geleden
speelde KDO tegen Only Friends
JG1 zaterdag stond de wedstrijd tegen Only Friends JG3 op het programma. Dat lijkt op papier makkelijker maar na het eerste fluitsignaal
werd al snel duidelijk dat het een
moeilijke middag zou gaan worden.
De eerste 10 minuten kwam KDO
nauwelijks goed aan de bal en Only Friends vuurde het ene schot na
het andere op het doel van KDO.
De verdediging bestaande uit Omar,
Harm en Joël waren druk bezig om
hun keeper te ondersteunen.
De middenvelders legden weer heel
wat kilometers af om de spitsen
Luca en Dylan in stelling te brengen. In de eerste helft was KDO
2x dicht bij een doelpunt maar het
schot van Chris ging voorlangs en
Luca schoot net naast. Only Friends
had veel meer kansen maar wist de
uitstekend keepende Beau maar 1x
te passeren.
Terwijl Only Friends na rust op 2-0
was gekomen kon Chris uit het niets
de aansluitingstreffer maken. KDO
ging er weer in geloven dat er punten gehaald konden worden. Echter
na een fouten festival op het middenveld kon een speler van Only
Friends zo door de verdediging slalommen en scoren. Daniël probeerde zoals altijd zijn maatje Stijn, onze “Pelle”, aan te spelen maar Only
Friends JG3 heeft een wedstrijdanalyse gemaakt van de vorige wedstrijd. Stijn kreeg dus vandaag een
dubbele dekking van de tegenstander. Dat gaf ons wel meer ruimte en
na een slimme pass van Stijn stond

A-lijn
In de A lijn is het paar Hetty Houtman en Ciny v.d.Elsen eerste met
een score van 60,76 %.
Ciny vroeg hoe het kwam dat zij
altijd als tweede genoemd werd,
kwam het omdat zij zo klein is of
had het een andere reden.
Ik kan Ciny geruststellen, de computer heeft het zo uitgezocht en
daar doen wij niets aan.
Tweede werd het paar Lineke van
Oevelen en Madelon van Vessem
met 57,99 %.
Ook hier is de volgorde van de namen door de computer bepaald.
Derde werden hier het paar Addie
de Zwart en Jeannet Vermey met
56,25 %.
Vorige week dacht ik nog dat we

een particulier bureau moesten inhuren om de zaak te onderzoeken,
nu blijkt dat we het geld in onze zak
kunnen houden, kwaliteit komt vanzelf bovendrijven.

Durf jij het duel aan te gaan?
Uithoorn - Schermen is een heel
intelligente sport, waarbij je intensiteit combineert met nadenken.
Je zou kunnen zeggen dat het een
soort schaken is waarbij je ook lichamelijke inspanning moet verrichten. Ook snelheid, reactievermogen en discipline is erg belangrijk.
Maar vooral is schermen een moderne en heel veilige sport.
Het is een sport die voor alle leeftijden geschikt is en die je tot op hoge
leeftijd kunt beoefenen. Bij schermvereniging Tréville schermen kinderen vanaf 6 jaar en het oudste
lid is 65 jaar. Het mooie van schermen is juist dat je het snel oppikt,
met een paar lesjes heb je de basistechnieken al onder de knie en ben
je in staat om onderlinge partijen te
schermen Vooral kinderen vinden
dit leuk, zo kunnen ze niets en een
paar lesjes verder hanteren ze een
floret en spelen onderlinge wed-

strijdjes. Vergelijk dit eens met bijvoorbeeld tennis of golf, daar ben je
wel even zoet met het aanleren van
de techniek.
Schermvereniging Tréville organiseert met enige regelmaat introductiecursussen voor kinderen en
volwassenen. Op 1 november starten introductielessen voor volwassenen. Dit zijn vier lessen waarin
de basishouding en het voetenwerk
wordt aangeleerd. Uiteraard komen
ook de verschillende manieren van
aanvallen en verdedigen aan de orde. Schermen kan sinds maart van
dit jaar ook in Uithoorn! Er zijn altijd
twee gratis proeflessen mogelijk.
De trainingslocatie is de gymnastiekzaal van de Praktijkschool, Legmeerplein 55 (tegenover het KNA
gebouw).
Voor meer informatie kijk op onze
website www.schermschool-treville.nl of stuur een e-mail naar info@
schermschool-treville.nl

De Kwakel - Laat u niet misleiden
door de kop boven dit verslag. Er
was afgelopen donderdag in Dorpshuis De Quakel geen sprake van
massaal drankmisbruik bij de maar
liefst 94 aanwezige BVK leden. (Er
werden er overigens 96 ingedeeld
door wedstrijdleider Cor, maar als je
in het ‘afwezigheidsschrift’ een verkeerde datum van je afwezigheid invult zet je de wedstrijdeider wel op
het verkeerde been en moeten 6 paren die wel gewoon kwamen opdagen noodgedwongen een ronde stil
zitten, wat niet erg op prijs gesteld
werd!) Wel leek een flink aantal paren duidelijk beinvloed door het verslag van vorige week, waarin gedreigd werd om de posities onderin de ranglijsten eens wat nader te
belichten. Genoemd worden als je
goed scoort vindt iedereen leuk, het
vooruitzicht mogelijk neergesabeld
te worden in dit broddelwerkje en
vervolgens in het dorp door iedereen minstens een week lang te worden nagewezen geeft minder enthousiaste reacties. Veel laag staande paren deden dus extra hun best,
met wisselend resultaat.
We zullen de nu in degradatienood
verkerende paren daarom maar
sparen (waarbij enig eigenbelang
van uw nederige verslaggever uiteraard geen enkele rol speelt!)
A lijn
In de A lijn (met stilzit dus) een ouderwets hoge score van Geke en
Jaap Ludwig, die hier 1e werden
met 63,6%. Elly en Jaap van Nieuwkoop werden met 58,63% 2e en de
3e plaats voor de 2e achtereenvolgende keer voor Margo Zuidema en
Francis Terra, deze keer met 58,27%.
Susanne Ambagtsheer en Riet Wesselingh moesten er na 2 weken afwezigheid weer even inkomen en
dat lukte deze avond nog niet helemaal, maar er moet nu eenmaal een
paar als laatste eindigen en dat was
hun lot.
In de totaalstand zijn Rita en Wim
Ritzen stiekem weer terecht ge-

komen op de plaats waar we ze zo
vaak tegenkomen, helemaal bovenaan dus met 56,04% gemiddeld. Elly
en Jaap met 55,55% en Nel en Hans
met 55,17% gemiddeld hijgen echter in hun nek.
B lijn
Net als in de A lijn lieten de koplopers na 3 avonden in de B lijn het
deze keer ernstig afweten, al bleven
hun posities dankzij de toen nog
aanwezige reuzenvoorsprong wel
gehandhaafd.
Door 2 hoge scores in deze lijn waren er van de 15 paren maar liefst
10 die minder dan 50% scoorden.
De toppers waren deze keer Piet
v.d. Poel en Gerard de Kuijer die met
67,43% met de hoogste eer gingen
strijken. Met 66,18% deden echter
Truus en Piet Langelaan weinig voor
hen onder en ook gastpaar Ans de
Koning-Wim Roling kan met 58,68%
terug kijken op een geslaagd optreden.
Minder geslaagd was het optreden
van Paula en Klaas Kniep, die 15e
werden.
Riet Doeswijk en Joop den Blanken
zijn hier dus nog altijd koploper in
de totaalstand met 56,77% gemiddeld, gevolgd door Hennie en Jan
van der Knaap met 56,68%.
C lijn
In de C lijn knap werk van Matty en
Kees Overwater die, dankzij hun 1e
plaats deze avond met 61,9%, de 1e
plaats in de totaalstand overnamen
met een gemiddelde van 57,79%.
Janny Snabel en Vrony van Veen
werden hier met 56,85% 2e en zij
naderen hierdoor de 4e plaats in de
totaalstand, die recht geeft op promotie, tot op minder dan 0,6%.
Mayke Dekker en Corrie van der
Peet lieten zich weer eens van hun
beste bridgekant zien door met
55,95% de 3e plaats op te eisen.
De verschillen bovenaan in de totaalstand zijn klein, dus blijft het tot
de laatste avond spannend wie zal
promoveren.

